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Уважаеми читатели,

Αγαπητοί αναγνώστες,

Н

аложилото се в последните месеци
усещане за нестабилност в България се запази – въпреки или може
би заради проведените предсрочни
парламентарни избори през май. Неустойчивата
политическа коалиция провокира населението
към нови протести в цялата страна, подобни на
тези, които свалиха и предното българско правителство.
Няма как тази нестабилност да не заразява и вас – представителите на бизнеса в
България. Това ни провокира да потърсим за
интервю г-н Евангелос Литрас, управител
на Alpha Bank България. „Необходимо е да се
създадат условия за укрепване доверието в
перспективите на българската икономика“,
каза той, посочвайки също, че е важно икономиката да достигне следващия си етап
на развитие. Той призовава за положително
отношение към икономическата среда с цел
да бъдат „преодолени несигурността и нерешителността на предприемачеството“ и
да бъде създаден растеж.
В актуалния ни брой анализираме ситуацията в страната – политически (стр. 16) и
икономически (стр. 20). Поставяме акцент
върху ситуацията с еврофондовете – традиционно България има проблем с тяхното
усвояване (виж графиката на стр. 24), и разкриваме част от плановете за работа през
новия програмен период от 2014 до 2020 г.
С историята на най-големия разработчик на онлайн игри в света – финландската
фирма Supercell (стр. 34), разказваме за един
иновативен бизнес, който може да послужи като пример и вдъхновение за младите
предприемачи. Този успех трябва да покаже,
че възможности за нови идеи има – българският пазар също предоставя много шансове
и с ефективна стратегия пробивът дори на
международния пазар може да е по-близо, отколкото си мислите.

Приятно четене!
„Балкански хоризонти”
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Σ

България е
на труден
кръстопът
Σε δύσκολο
σταυροδρόμι η
Βουλγαρία

τη Βουλγαρία συνεχίζει να υπάρχει ακόμα το αίσθημα αβεβαιότητας των τελευταίων μηνών παρά ή ίσως και εξαιτίας
της πρόωρης διεξαγωγής βουλευτικών
εκλογών τον περασμένο Μάϊο. Η αστάθεια του κυβερνητικού συνασπισμού προκάλεσε νέες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας σε ολόκληρη τη χώρα, παρόμοιες
με εκείνες που οδήγησαν στην πτώση της πρώην
κυβέρνησης της Βουλγαρίας.
Είναι φυσιολογικό η συνεχιζόμενη πολιτική αστάθεια να επηρεάσει και την ελληνική επιχειρηματικότητα στη Βουλγαρία. Το γεγονός αυτό μας ώθησε
να ζητήσουμε μια συνέντευξη με τον κ. Ευάγγελο
Λύτρα, διευθυντή της Alpha Bank Βουλγαρίας: «Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξουν συνθήκες για την
σταθεροποίηση της εμπιστοσύνης στις προοπτικές
της βουλγαρικής οικονομίας», ανέφερε, επισημαίνοντας επίσης ότι «είναι ανάγκη η οικονομία να περάσει στο επόμενο στάδιο, αυτό της ανάπτυξης». ο κ.
Λύτρας θεωρεί ότι «πρέπει να διατηρηθεί μία θετική
προσδοκία για το οικονομικό περιβάλλον προκειμένου να καμφθεί η αμηχανία και η αναποφασιστικότητα των επιχειρήσεων» και να υπάρξει ανάπτυξη.
Στο παρόν τεύχος εξετάζουμε την πολιτική (σελ.
16) και την οικονομική (σελ. 20) κατάσταση στη
χώρα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατάσταση
των κοινοτικών κονδυλίων όπου παραδοσιακά η
Βουλγαρία αντιμετωπίζει το πρόβλημα της απορρόφησής τους (βλ. διάγραμμα στη σελ. 24) και παρουσιάζεται ένα μέρος των σχετικών σχεδίων για τη νέα
περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.
Με την ιστορία της μεγαλύτερης εταιρείας ανάπτυξης παιχνιδιών διαδικτύου παγκοσμίως – την
φινλανδική εταιρεία Supercell (σελ. 34) – σας παρουσιάζουμε μια καινοτόμο επιχείρηση η οποία μπορεί
να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τους νέους επιχειρηματίες. Η επιτυχία αυτή έρχεται να αποδείξει
ότι νέες ιδέες υπάρχουν. Η βουλγαρική αγορά παρέχει επίσης πολλές ευκαιρίες και, με μια αποτελεσματική στρατηγική και τον κατάλληλο σχεδιασμό,
η διείσδυση ακόμη και στη διεθνή αγορά, μπορεί να
είναι πιο κοντά απ'όσο νομίζετε.
Καλή ανάγνωση!
«Βαλκανικοί ορίζοντες»

Новини / ειδήσεις

Презентации
на членове на ГБСБ

П

5

оредната среща за обмен на информация между членовете на
Гръцкия бизнес съвет в България
(ГБСБ) се състоя на 30 май 2013 г.
в софийския хотел Шератон. На станалото
вече традиционно събитие седем компании
представиха своята дейност пред останалите членове на съвета. В залата присъстваха
150 мениджъри на компании-членове на съвета и много други гости. Изпълнителният директор на ГБСБ г-н Минко Герджиков посрещна гостите с встъпителна реч.
Презентациите бяха открити от г-н Николай Бойков, изпълнителен директор на All
Channels Communication Group. Toй представи основните партньори на компанията и
подчерта, че в годините на криза екипът
на фирмата, която предлага интегрирани
комуникационни услуги на всички нива, се е
увеличил значително. „Вече сме най-голямата комуникационна група в България“, каза г-н
Бойков.
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Παρουσιάσεις
μελών του Ε.Ε.Σ.Β.

Τ

ο Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο
στη Βουλγαρία (HBCB) διοργάνωσε μια
ακόμα συνάντηση με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μελών
του στις 30 Μαΐου 2013 στο ξενοδοχείο Sheraton
Sofia Hotel Balkan. Επτά εταιρείες παρουσίασαν τις
δραστηριότητές τους μπροστά στα άλλα μέλη του
Συμβουλίου στην παραδοσιακή εκδήλωση Member
to member presentations. Παρόντες ήταν πάνω από
150 στελέχη από εταιρείες μέλη του HBCB καθώς
και πολλoί άλλοι προσκεκλημένοι. Ο εκτελεστικός
διευθυντής του HBCB κ. Μίνκο Γκερτζίκοφ υποδέχτηκε τους επισκέπτες με την εναρκτήρια ομιλία
του και παρουσίασε με μια σύντομη ανακοίνωση
την κάθε μία από τις εταιρείες που συμμετείχαν
στην εκδήλωση.
Οι παρουσιάσεις ξεκίνησαν με τον κ. Νικολάι
Μπόικοφ, εκτελεστικό διευθυντή του All Channels
Communication Group. Ο όμιλος προσφέρει πλήρεις και ολοκληρωμένες υπηρεσίες επικοινωνίας
σε όλα τα επίπεδα. Ο κ. Μπόικοφ παρουσίασε τους
βασικούς εταίρους του Ομίλου και υπογράμμισε ότι

Снимки: Гръцкия бизнес съвет в България
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Г-н Джим Ъркхарт, директор на Англоамериканското училище в София, презентира мисията на училището в контекста на
динамичния свят и променящите се нужди в
образованието. „Обществото се променя и
ние опитваме да подготвим учениците си за
тази нова динамика“, каза Ъркхарт. Англоамериканското училище в София е традиционно международно училище, основано
през 60-те години на XX в.
Г-н Хрисостомос Хрисостомидис, мениджър „Маркетинг и продажби“ в Bureau
Veritas, акцентира върху богатата история
на корпорацията. Основана през 1828 г. в
Антверп, Холандия, фирмата е специализирана в управлението на качеството, безопасността и околната среда. Bureau Veritas
функционира в България от 1995 г.
В презентацията си мениджърът продажби в Аутотехника г-жа Веселина Недялкова
разказа повече за фирмата, която е официален вносител на Seat за България, както
и франчайз на лидера в рент-а-кар сектора
HERTZ. Г-жа Недялкова представи възможности за оперативен лизинг и предимствата, които носи той за представителите на
бизнеса.
Г-н Калин Хаджидимов, съдружник в KPMG
България, говори за това, какво отличава
консултантската компания спрямо конкурентите є. Той илюстрира това с примери
за интегрирания подход на компанията. Г-н
Хаджидимов също така представи някои от
актуалните проекти на KPMG България по
отношение на корпоративната социална
отговорност.
Г-н Владимир Пенков, управляващ съдружник на адвокатско дружество Пенков,
Марков и Партньори, представи интересни факти за компанията, която е един от
първите правни офиси след промените в
България. Акцентите в презентацията на г-н
Пенков паднаха върху начините, по които
фирмата се справя с проблемите на своите
клиенти и партньори.
Основателят и управляващ директор на
Publicis MARC Group г-н Николай Неделчев презентира мисията и ценностите на комуникационната група. Publicis MARC е рекламен
холдинг, който има в портфолиото си фирми с различен фокус в областите на комуникациите.
Презентациите бяха последвани от коктейл във Flocafé Lounge Bar&Restaurant. ГБСБ
благодари за съдействието на GLOBUL, Alpha
Bank България, Germanos, Обединена българска банка, All Channels Communication Group,
Англо-американското училище в София,
Bureau Veritas, Аутотехника, KPMG България,
адвокатско дружество Пенков, Марков и
Партньори и Publicis MARC Group.

1. Г-н Николай Бойков, изпълнителен директор, All Channels
Communication Group
2. Г-н Джим Ъркхарт, директор,
Англо-американско училище
в София
3. Г-н Хрисостомос Хрисостомидис, мениджър „Маркетинг и
продажби“, Bureau Veritas
4. Г-жа Веселина Недялкова,
мениджър „Продажби“, Аутотехника
5. Г-н Калин Хаджидимов, съдружник, KPMG България
6. Г-н Владимир Пенков, управляващ съдружник, адвокатско
дружество Пенков, Марков и
Партньори
7. Г-н Николай Неделчев, основател и управляващ директор,
Publicis MARC Group

1. О κ. Νικολάι Μπόικοφ, Εκτελεστικός διευθυντής, All Channels
Communication Group
2. Ο κ. Jim Urquhart, διευθυντής
της Αγγλο-Αμερικανική Σχολή της
Σόφιας
3. Ο κ. Χρυσόστομος Χρυσοστομίδης, διευθυντής «Μάρκετινγκ
και Πωλήσεις» στο Bureau Veritas
Βουλγαρίας
4. Η κα Βεσελίνα Νεντιάλκοβα διευθύντρια πωλήσεων της
Autotechnica
5. Ο κ. Καλίν Χατζιντίμοφ, συνέταιρος στη KPMG Βουλγαρίας
6. Ο κ. Βλάντιμιρ Πένκοφ, διευθύνων εταίρος της δικηγορικής εταιρείας Penkov, Markov & Partners
7. Ο κ. Νικολάι Νεντέλτσεφ,
ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος,
Publicis MARC Group

στα χρόνια της κρίσης η ομάδα της εταιρείας έχει πολλαπλασιαστεί. «Είμαστε ο μεγαλύτερος όμιλος επικοινωνιών στη Βουλγαρία», δήλωσε ο κ. Μπόικοφ.
Ο κ. Jim Urquhart, διευθυντής της Αγγλο-Αμερικανικής Σχολής της Σόφιας παρουσίασε την
αποστολή του σχολείου υπό τις συνθήκες ενός δυναμικού κόσμου όπου οι ανάγκες στον τομέα της
εκπαίδευσης συνεχώς μεταβάλλονται. «Η κοινωνία
αλλάζει και εμείς προσπαθούμε να προετοιμάσουμε
τους μαθητές μας για αυτή τη νέα δυναμική», δήλωσε ο κ. Urquhart. Η Αγγλο-Αμερικανική Σχολή της
Σόφιας είναι ένα παραδοσιακό διεθνές σχολείο που
ιδρύθηκε στη δεκαετία του ‘60 του 20ου αιώνα.
Ο κ. Χρυσόστομος Χρυσοστομίδης, διευθυντής
«Μάρκετινγκ και Πωλήσεων » στο Bureau Veritas
Βουλγαρίας, εστίασε στην πλούσια ιστορία της εταιρείας. Ιδρύθηκε το 1828 στην Αμβέρσα της Ολλανδίας και ειδικεύεται στη διαχείριση της ποιότητας, της
ασφάλειας και του περιβάλλοντος. Η Bureau Veritas
δραστηριοποιείται στη Βουλγαρία από το 1995.
Στην παρουσίασή της, η διευθύντρια πωλήσεων
της Autotechnica κα Βεσελίνα Νεντιάλκοβα μίλησε
περισσότερο για την εταιρεία που είναι ο επίσημος
εισαγωγέας της Seat Βουλγαρίας και έχει αναλάβει
το franchise της ηγετικής στον τομέα του rent-a-car
εταιρείας HERTZ. Η κα Νεντιάλκοβα παρουσίασε τις
ευκαιρίες για λειτουργικές μισθώσεις καθώς και τα
οφέλη που οι τελευταίες φέρνουν στην επιχείρηση.
Ο κ. Καλίν Χατζιντίμοφ, συνέταιρος στη KPMG
Βουλγαρίας, μίλησε για αυτό που κάνει να ξεχωρίζει
τη συμβουλευτική εταιρεία KPMG ανάμεσα στους
ανταγωνιστές της, απεικονίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ολοκληρωμένη προσέγγιση της εταιρείας. Ο
κ. Χατζιντίμοφ παρουσίασε επίσης ορισμένα από τα
υπάρχοντα σχέδια της KPMG Βουλγαρίας στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Ο κ. Βλάντιμιρ Πένκοφ, διευθύνων εταίρος της
δικηγορικής εταιρείας Penkov, Markov & Partners
μοιράστηκε ενδιαφέροντα συμβάντα για την εταιρεία, η οποία είναι ένα από τα πρώτα δικηγορικά
γραφεία μετά τις αλλαγές στη Βουλγαρία. Κατά τη
διάρκεια της παρουσίασής του, ο κ. Πένκοφ έδωσε
έμφαση στους τρόπους με τους οποίους η εταιρεία
αντιμετωπίζει τα νομικά ζητήματα των πελατών και
των συνεργατών της.
Ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Publicis
MARC Group κ. Νικολάι Νεντέλτσεφ παρουσίασε
την αποστολή και τις αξίες του Ομίλου επικοινωνίας. Η Publicis MARC είναι διαφημιστική εταιρεία στο
portfolio της οποίας συμπεριλαμβάνονται εταιρείες με
διαφορετική εστίαση στους τομείς των επικοινωνιών.
Τις παρουσιάσεις ακολούθησε κοκτέιλ στο
Flocafé Lounge Bar & Restaurant όπου οι επισκέπτες
είχαν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν επαφές και να
ανταλλάξουν ιδέες σε μια ανάλαφρη ατμόσφαιρα.
Το HBCB ευχαριστεί για τη στήριξή τους τις εταιρείες GLOBUL, Alpha Bank Βουλγαρίας, Germanos,
UBB, All Channels Communication Group, the
Anglo-American School of Sofia, Bureau Veritas,
Autotechnica, KPMG Βουλγαρίας, Penkov, Markov &
Partners και Publicis MARC Group.
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осолството на Република Гърция
с подкрепата на Гръцкия бизнес
съвет в България (ГБСБ) даде прием по повод националния празник на Гърция – Деня на независимостта, 25
март. Над 1500 изтъкнати гости – посланици, министри и бизнесмени, представители
на гръцката общност в България, културни
и обществени дейци и приятели на Гърция в
България – уважиха поканата на посолството в хотел Шератон в София. ГБСБ за трета
поредна година подпомага събитието.
Приемът бе открит от гръцкия посланик
в София Н.Пр. г-н Трасивулос Стаматопулос.
„Историческият факт на гръцката революция представлява светъл и вечен пример за
това, какво може да постигне един народ,
когато е обединен, когато се бори в съгласие
и единство и е напълно отдаден на своята
цел. Това е един свят завет и траен източник на вдъхновение, за да преодолеем трудностите в настоящата ситуация. Източник
е за вдъхновение не само за днешните гърци,
но и за българите и всеки друг народ по све10 | ХОРИЗОНТИ / ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Η

Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια με τη
στήριξη του Ε.Ε.Σ.Β. διοργάνωσε δεξίωση με αφορμή την Εθνική Εορτή της
Ελλάδος – 25η Μαρτίου – ημέρα της
ανεξαρτησίας. Περισσότεροι από 1.500 διακεκριμένοι επισκέπτες- πρέσβεις, υπουργοί και επιχειρηματίες, εκπρόσωποι της ελληνικής κοινότητας στη
Βουλγαρία, κοινωνικοί παράγοντες και εκπρόσωποι
από το χώρο του πολιτισμού, φίλοι της Ελλάδας στη
Βουλγαρία – τίμησαν την πρόσκληση της Πρεσβείας
στο ξενοδοχείο Sheraton στη Σόφια. Το Ε.Ε.Σ.Β. στηρίζει την εκδήλωση για τρίτη συνεχή χρονιά.
Τη δεξίωση άνοιξε ο Έλληνας Πρέσβης στη
Σόφια, η Α.Ε. κ. Θρασύβουλος Σταματόπουλος.
«Το ιστορικό γεγονός της Ελληνικής Επανάστασης
αποτελεί φωτεινό και παντοτινό παράδειγμα του τι
μπορεί να κατορθώσει ένας λαός όταν είναι ενωμένος, όταν αγωνίζεται με ομόνοια και ομοψυχία και
είναι απόλυτα προσηλωμένος στο στόχο του. Πρόκειται για ιερή παρακαταθήκη και διαχρονική πηγή
έμπνευσης προκειμένου να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες της τρέχουσας συγκυρίας. Πηγή έμπνευσης
όχι μόνο για τους σημερινούς Έλληνες, αλλά και για
τους Βούλγαρους και κάθε άλλο λαό στον κόσμο που

„Това е един
свят завет
и траен източник на
вдъхновение,
за да преодолеем трудностите в
настоящата
ситуация“
«Πρόκειται
για ιερή παρακαταθήκη
και διαχρονική
πηγή έμπνευσης προκειμένου να ξεπεράσουμε τις
δυσκολίες της
τρέχουσας συγκυρίας»

Снимки: Гръцкия бизнес съвет в България

Прием за 25 март
Δεξίωση με αφορμή
την 25η Μαρτίου

καλείται να αντιμετωπίσει προκλήσεις ιστορικών διαστάσεων», είπε ο κ. Σταματόπουλος. Προσέθεσε δε,
ότι «η επέτειος δεν ανήκει μόνο στην Ελλάδα, στο
κράτος που ονομάζεται Ελληνική Δημοκρατία, αλλά
σε όλο τον ελληνισμό, απανταχού της γής». Η δεξίωση κύλησε μέσα σε φιλική και εγκάρδια ατμόσφαιρα
και επέτρεψε πολλές συναντήσεις και συζητήσεις μεταξύ φίλων. Το Ε.Ε.Σ.Β. ευχαριστεί τις εταιρείες - χορηγούς του – Alpha Bank Bulgaria, UBB, GLOBUL και
Germanos – για την πολύτιμη υποστήριξη.

та, който е призван да посрещне предизвикателства с исторически мащаби“, каза г-н
Стаматопулос. Той допълни, че годишнината принадлежи на целия елинизъм, навсякъде
по земята.
Приемът премина в приятелска атмосфера и даде възможности за много разговори и
срещи между съмишленици. ГБСБ благодари
на своите патрони Alpha Bank България, ОББ,
GLOBUL и Germanos за подкрепата.

НОВА ВИЗИЯ
НА САЙТА НА
ГБСБ
ΜΕ ΝΕΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟ
Ε.Ε.Σ.Β.

ГРЪЦКИЯТ БИЗНЕС СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ представи новата визия на своето уеб
присъствиe www.hbcbg.com.
От средата на юли сайтът има
обновен дизайн, който предлага по-добра функционалност, улеснена навигация за
посетителите и отлична прегледност на публикациите.
Новият дизайн на сайта,
както и ежедневният нюзлетър са част от текущите
усилия на съвета да подобри
своята външна комуникация
и да осигури висококачествена и навременна информация, както и да улесни достъпа на своите членове до нея.
Уебсайтът на съвета вече има
информационна и графична
среда, съобразена и улесняваща повече потребителя.
Новите функционалности на

сайта от своя страна целят
подобряването на взаимодействието между членовете
на ГБСБ.
Интерактивните му характеристики предоставят
нови възможности: поддържане на собствена профилна информация за всяка
компания-членка на съвета;
публикуване на информация за актуални събития,
новини или прессъобщения
на членовете, публикуване на директни оферти към
другите членове или онлайн
регистрация за събитията на
ГБСБ. ГБСБ благодари на фирма Е-АКТ за професионалната
работа по подновения дизайн
на сайта ни, както и на своите
патрони – Alpha Bank България, GLOBUL, Germanos и ОББ
за неоценимата подкрепа.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ παρουσίασε τη
νέα μορφή της ιστοσελίδας
του www.hbcbg.com. Στα
μέσα Ιουλίου, ο ιστότοπος του
Συμβουλίου εγκαινίασε ένα νέο
σχεδιασμό που παρέχει στους
επισκέπτες καλύτερη λειτουργικότητα, ευκολότερη πλοήγηση
και πρόσβαση στις δημοσιεύσεις
του Συμβουλίου.
Ο νέος σχεδιασμός της ιστοσελίδας και του καθημερινού
ενημερωτικού δελτίου του HBCB
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο
της προσπάθειας του Συμβουλίου
να βελτιώσει την εξωτερική του
επικοινωνία με σκοπό να παρέχει
στα μέλη του έγκαιρη και υψηλής
ποιότητας ενημέρωση καθώς και
επαρκέστερη και πιο προσιτή
πληροφόρηση. Ο δικτυακός
χώρος του Συμβουλίου τώρα δια-

θέτει πληροφοριακό και γραφικό
περιβάλλον πιο φιλικό προς τον
χρήστη. Οι νέες λειτουργίες, με
τη σειρά τους, έχουν ως στόχο τη
βελτίωση της αλληλεπίδρασης
μεταξύ των μελών του HBCB. Τα
διαδραστικά χαρακτηριστικά
παρέχουν νέες λειτουργίες στα
μέλη: τη δυνατότητα να ανατροφοδοτούν οι ίδιοι τις πληροφορίες των προφίλ τους, να αναρτούν
ειδήσεις ή δελτία τύπου, να δημοσιεύουν άμεσες προσφορές σε
άλλα μέλη και να κάνουν online
εγγραφή για τις εκδηλώσεις του
Συμβουλίου.
Το HBCB ευχαριστεί την
εταιρεία E-ACT για την επαγγελματική εργασία στο ανανεωμένο
σχεδιασμό της ιστοσελίδας μας
και τις εταιρείες-χορηγούς μας
Alpha Bank Βουλγαρίας, Globul,
Germanos και UBB για την πολύτιμη υποστήριξή τους.
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НОВИ ЧЛЕНОВЕ В УС НА ГБСБ
ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ.Β.
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ο Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο
στη Βουλγαρία (HBCB) διεξήγαγε την
ετήσια Γενική Συνέλευσή του, επιλέγοντας τα καινούργια μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του στις 23 Απριλίου στο ξενοδοχείο
Sheraton στη Σόφια. Ως νέα μέλη εξελέγησαν οι κ.κ.
Θεόδωρος Πολύδωρος, εκτελεστικός διευθυντής
της ICAP Βουλγαρίας, και ο κ. Παναγιώτης Διαλυνάς, περιφερειακός διευθυντής της Eurofast Global.
Οι τελευταίοι θα αντικαταστήσουν τον κ. Γιάννη
Ξυρουχάκη και τον κ. Νίκο Καλαϊτζιδάκη οι οποίοι
αποχωρούν από το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω
μετάθεσης εκτός της Βουλγαρίας. Η Συνέλευση ξεκίνησε με μία σύντομη ανασκόπηση των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου για το 2012. Ο εκτελεστικός
διευθυντής του Ε.Ε.Σ.Β. κς Μίνκο Γκετζίκοφ ανακοί-

СНИМКA: ГБСБ

Г

ръцкият бизнес съвет в България
(ГБСБ) проведе годишното си общо
събрание и избра нови членове на
управителния съвет на 23 април
в хотел „Шератон” в София. Членовете на
ГБСБ гласуваха към управителния съвет да
се присъединят г-н Теодорос Полидорос, изпълнителен директор на ICAP Bulgaria и г-н
Панайотис Диалинас, регионален директор
на Eurofast Global. Те заместват г-н Янис Ксирухакис и г-н Никос Калайтзидакис, които напуснаха УС заради релокиране извън България.
Годишното общо събрание на ГБСБ започна с отчет за дейността на Съвета през изминалата 2012 г. Изпълнителният директор
г-н Минко Герджиков съобщи, че през нея към

ГБСБ са се присъединили 20 нови члена, като
в края на 2012 броят на компаниите членки е
194. Той акцентира върху факта, че през 2012
г. ГБСБ е организирал 12 събития от различно
естество, които са били посетени от над
3600 души и спомена също така новия дизайн
и съдържание на сп. „Балкански хоризонти”
като едно от постиженията за годината.
Г-н Евангелос Литрас, зам.-председател на
УС на ГБСБ и управител на Alpha Bank България, представи годишния финансов отчет за
2012 г. Toй отчете като успех увеличаването на приходите на сдружението и подчета
изключително стабилното му финансово състояние. Отчета за дейността и финансовият отчет за 2012 г. бяха приети единодушно
от членовете на. ГБСБ.
В последствие кандидатурите на г-н Полидорос и г-н Диалинас бяха приети единодушно. Г-н Полидорос заяви, че е щастлив да
се приседини към УС на една добре развита
и работеща структура. Г-н Диалинас на свой
ред акцентира, че стремежът му е да развие
връзките между подобни на ГБСБ организации в региона.
ГБСБ благодари на своите патрони Alpha
Bank България, Обединена българска банка,
GLOBUL и Germanos за безценната подкрепа.

Отчетът за
дейността
и финансовият отчет за 2012
г. бяха приети единодушно от
членовете
на ГБСБ
Το σύνολο των
δραστηριοτήτων και ο
οικονοµικός
απολογισµός
για το 2012
εγκρίθηκαν
οµόφωνα από
τα µέλη του
HBCB

νωσε ότι το 2012 στο Συμβούλιο έχουν εισέλθει 20
καινούργιες εταιρίες και ότι στο τέλος του 2012 ο
συνολικός αριθμός των εταιρειών-μελών ανήλθε σε
194. Τόνισε δε, πως κατά τη διάρκεια του έτους το
Συμβούλιο διοργάνωσε 12 εκδηλώσεις, τις οποίες
παρακολούθησαν πάνω από 3600 ενδιαφερόμενοι.
Αναφέρθηκε επίσης στο νέο σχεδιασμό και περιεχόμενο του περιοδικού «Βαλκανικοί ορίζοντες» ως ένα
από τα επιτεύγματα του έτους.
Ο κς Ευάγγελος Λύτρας, αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
του Ε.Ε.Σ.Β. και διευθυντής της Alpha Bank Βουλγαρίας παρουσίασε τον οικονομικό απολογισμό για το
2012. Ανέφερε ως επιτυχία την αύξηση των εσόδων
και επεσήμανε την εξαιρετικά σταθερή οικονομική
κατάσταση του Συμβουλίου. Το σύνολο των δραστηριοτήτων και ο οικονομικός απολογισμός για το
2012 εγκρίθηκαν ομόφωνα από τα μέλη του Ε.Ε.Σ.Β.
Στη συνέχεια, οι αιτήσεις υποψηφιότητας του
κ. Πολύδωρου και του κ. Διαλυνά έγιναν ομόφωνα αποδεκτές. Ο κ. Πολύδωρος δήλωσε ευτυχής να
συμμετάσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο ενός καλά
ανεπτυγμένου και αποτελεσματικού οργανισμού.
Ο κ. Διαλυνάς με τη σειρά του, τόνισε πως ο στόχος
του είναι η ανάπτυξη δεσμών μεταξύ παρόμοιων
οργανισμών στην περιοχή.
Το HBCB ευχαριστεί θερμά για την υποστήριξή
τους τις εταιρείες χορηγούς του Alpha Bank Βουλγαρίας, UBB, Globul και Germanos.

Политика / πολιτική

Новото правителство
Η νέα κυβέρνηση
от Веселин Митков Από τον Βέσελιν Μίτκοφ

Пламен Орешарски
Министър-председател

Пламен Орешарски (53) е един от най-важните икономисти на българския преход. Той ръководи българския екип по преструктурирането и договарянето на външния дълг и екипа по регламентирането
на валутния борд. От 1997 до 2001 г. е заместник-министър на финансите в правителството на СДС, а от 2005 до 2009 г. е министър
на финансите в правителството „Станишев“. Орешарски е сред
най-големите лобисти за плоския данък, въведен през 2008 г. В последния парламент е депутат от БСП.

Πλάμεν ΟΡΕΣΑΡΣΚΙ
Πρωθυπουργός

Ο Πλάμεν Ορεσάρσκι (53) είναι ένας από τους πιο σημαντικούς οικονομολόγους της βουλγαρικής μετάβασης. Διηύθυνε τη βουλγαρική ομάδα της αναδιάρθρωσης και της διαπραγμάτευσης του χρέους και την υπεύθυνη ομάδα για
την ίδρυση του Νομισματικού συμβουλίου. Από το 1997 έως το 2001 διετέλεσε
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση της «Ενωσης Δημοκρατικών Δυνάμεων» (SDS), και από το 2005 έως το 2009 διετέλεσε υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση «Στανίσεφ». Ο Ορεσάρσκι είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες στο λόμπυ υπέρ του επίπεδου φόρου που εισήχθη το 2008.
Στο προηγούμενο Κοινοβούλιο υπήρξε βουλευτής του BSP.

Петър Чобанов
Министър на финансите

36-годишният експерт има и академичен, и институционален опит. През
2005 г. той става директор на Агенцията за икономически анализи и прогнози
и е сред българските икономисти, с които Европейската комисия комуникира по подготовката на присъединяването на България към ЕС. Четири години
по-късно Чобанов оглавява Комисията за финансов надзор (КФН). Там той създава имидж на експерт, който не обича светлината на прожекторите. Хора, работили с него, го определят като задълбочен в работата си професионалист.

Πέταρ Τσομπάνοφ
Υπουργός Οικονομικών

Ο 36χρονος εμπειρογνώνων διαθέτει πείρα σε ακαδημαϊκό και θεσμικό επίπεδο. Το 2005
έγινε διευθυντής του Οργανισμού Οικονομικής Ανάλυσης και Προβλέψεων και είναι μεταξύ των οικονομολόγων με τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικοινωνούσε σχετικά με
την προετοιμασία της ένταξης της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέσσερα χρόνια
αργότερα ο Τσομπάνοφ ηγήθηκε της Επιτροπής Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (FSC). Οι
άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του τον χαρακτηρίζουν σοβαρό και απόλυτο επαγγελματία που γνωρίζει σε βάθος το αντικείμενό του.
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Драгомир Стойнев

Цветлин Йовчев

Министър на икономиката и енергетиката

Министър на вътрешните работи

37-годишният Стойнев влиза в политиката с брилянтно образование –
той учи във Франция, където става
магистър по икономика от престижния колеж Сорбоната към Парижкия
университет. Той е икономически
съветник на премиера Сергей Станишев при неговото управление между
2005 и 2009 г. По същото време Драгомир Стойнев работи и за президента Първанов. Новият икономически
министър е изградил име на успешен
стратег, но е трудно да се предвиди
дали е в състояние да взима бързите
решения, които са нужни за поста
му. Той тепърва трябва да се сблъска
и с всички различни интереси, свързани с проекта АЕЦ „Белене“.

Цветлин Йовчев (49) е бивш съветник по сигурността в кабинета на
Бойко Борисов. Той започва кариерата си в контраразузнаването и от
началото на 1993 г. работи в Националната служба „Сигурност“. От
началото на 2007 г. е зам.-началник
на службата. Година по-късно той
поема дирекция „Контраразузнаване“
в новоснованата Държавна агенция
„Национална сигурност“, напуска девет месеца по-късно, но през август
2009 г. става шеф на цялата агенция.
След като я напуска, работи за президента Плевнелиев. Йовчев е изправен
пред задачата да стабилизира структурата на МВР, която се тресе от
различни скандали и подозрения.

Вигенин (37) започва политическата
си кариера още от ученическите си
години в младежката организация
на БСП. Избран е за депутат през
2005 г., а две години по-късно оглави
листата на партията за изборите
за Европейски парламент. Оттогава
до актуалното си назначение той неизменно е бил евродепутат. В тази
си функция освен с изказвания за Русия
и Украйна Вигенин е силно активен и
по балканските теми. Той обяви, че
няма да прави промени в досегашните позиции на България за основните
приоритети – балканската тема,
кризите в Близкия изток, както и
мястото на страната в Европейския
съюз.

Ντράγκομιρ Στόινεφ

Τσβέτλιν Ιόφτσεφ

Κριστιάν Βινέγκιν

Ο 37χρονος Στόινεφ εισήλθε στην πολιτική
με μια λαμπρή εκπαίδευση - σπούδασε
στη Γαλλία, όπου απέκτησε μεταπτυχιακό
στην Οικονομική Επιστήμη από το διάσημο
Κολλέγιο της Σορβόνης του Πανεπιστημίου του Παρισιού. Υπήρξε οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Σεργκέι Στανίσεφ κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής
του μεταξύ 2005 και 2009, ενώ ταυτόχρονα
εργαζόταν για τον Πρόεδρο Παρβάνοφ. Ο
νέος υπουργός Οικονομικών έχει καθιερωθεί ως δεξιοτέχνης της στρατηγικής,
ωστόσο είναι δύσκολο να προβλεφθεί αν
θα είναι σε θέση να λαμβάνει τις γρήγορες αποφάσεις που απαιτεί η θέση του.
Έχει ακόμη να αντιμετωπίσει τα διάφορα
συμφέροντα που εμπλέκονται στο έργο
«Μπέλενε».

Ο Τσβέτλιν Ιόφτσεφ - (49) υπήρξε σύμβουλος Ασφαλείας στην κυβέρνηση του Μπόικο Μπορίσοφ. Ξεκίνησε την καριέρα του
στην αντικατασκοπεία και από την αρχή
του 1993 εργάζεται στην Υπηρεσία Εθνικής
Ασφάλειας (NSS). Στα τέλη της δεκαετίας
του '90 υπήρξε επικεφαλής του στρατηγικού τομέα «Ρωσία» στην NSS που δημιουργήθηκε εκείνη την περίοδο, ενώ στις αρχές
του 2007 υπήρξε αναπληρωτής επικεφαλής της υπηρεσίας. Ένα χρόνο αργότερα
ανέλαβε τη διεύθυνση «Αντικατασκοπείας» στη νεοϊδρυμένο κρατικό πρακτορείο
«Εθνικής Ασφάλειας». Αφού παραιτήθηκε
εννέα μήνες αργότερα, τον Αύγουστο του
2009, ηγήθηκε όλου του πρακτορείου.
Μετά την αποχώρησή του εργάστηκε για
τον πρόεδρο Πλεβνέλιεφ.

Ο νέος, μόλις 37χρονος Βινέγκιν, ξεκίνησε την πολιτική του σταδιοδρομία από
τα μαθητικά του χρόνια στην οργάνωση
της νεολαίας του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Το 2005 εξελέγη βουλευτής και δύο
χρόνια αργότερα ηγήθηκε της λίστας του
κόμματος για τις ευρωεκλογές. Από τότε
μέχρι τον τρέχοντα διορισμό του, πάντα
ήταν ευρωβουλευτής. Σε αυτή τη θέση
του, εκτός από τις δηλώσεις που έχει κάνει
για τη Ρωσία και την Ουκρανία, ο Βινέγκιν
παίρνει ενεργά θέσεις και πάνω στα θέματα
των Βαλκανίων. Δήλωσε ότι θα κάνει αλλαγές στην παρούσα θέση της Βουλγαρίας
όσον αφορά τις κύριες προτεραιότητες της
χώρας – το θέμα των Βαλκανίων, τις κρίσεις
στη Μέση Ανατολή και τη θέση της χώρας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας

Υπουργός Εσωτερικών

Кристиан Вигенин
Министър на външните работи

Υπουργός Εξωτερικών
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ключова дума: Стабилност
Λέξη-κλειδί: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
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Τ
Новото българско правителство има
много предизвикателства
пред себе си,
но основното
е да остане на
власт
от Николай Перуков

Η νέα κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις
και η κύρια είναι
να παραμείνει
στην εξουσία
Από τον Νικολάι Περούκοφ

ο 42% των συμμετασχόντων σε μια έρευνα που διεξήχθη ανάμεσα σε 15 χιλιάδες
χρήστες της δημοφιλούς ιστοσελίδας
dnes.bg πιστεύουν πως η νέα βουλγαρική
κυβέρνηση δεν θα μείνει στην εξουσία για περισσότερο από ένα χρόνο. Ωστόσο, το 28% πιστεύει ότι η
κυβέρνηση Ορεσάρσκι θα ολοκληρώσει τη θητεία
της.
Αυτά τα δύο πιθανότερα σενάρια απεικονίζουν
το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει ο νέος πρωθυπουργός της Βουλγαρίας: ο Πλάμεν Ορεσάρσκι πρέπει να πείσει γρήγορα τον πληθυσμό ότι μπορεί να
επιταχύνει την οικονομική ανάπτυξη και να πραγματοποιήσει βασικές μεταρρυθμίσεις. Αν το καταφέρει,
υπάρχει πιθανότητα να κερδίσει μακροπρόθεσμα
την εμπιστοσύνη των Βουλγάρων. Σε αντίθετη περίπτωση, τον περιμένει η μοίρα της κυβέρνησης του
Μπόικο Μπορίσοφ – και πολύ πιο γρήγορα μάλιστα.
Η σιωπηρή συμμαχία και η έλλειψη πλειοψηφίας
καταδικάζει τον Ορεσάρσκι να ακροβατεί συνεχώς
μεταξύ των διαφόρων συμφερόντων – όχι μόνο του
δικού του κόμματος, αλλά και των άλλων ισχυρών
προσώπων στη Βουλγαρία. Ωστόσο, αυτή είναι η
μόνη ευκαιρία να δημιουργηθεί κάποια σταθερότητα στη χώρα.
Ακόμη κι αν προκύψουν ανακατατάξεις στις
κοινοβουλευτικές ομάδες, η κάθε σιωπηλή συνεργασία θα έχει το τίμημά της. Υπάρχει περίπτωση οι
απαιτήσεις συνεργασίας να είναι απαράδεκτες για
την κυβέρνηση, αλλά και για τους πολίτες που είναι
πλέον ένας σημαντικός πολιτικός παράγοντας. Αυτό

Снимка: profimedia

анкета с над 15 хил. потребители на популярния сайт dnes.bg 42
процента от гласувалите прогнозират, че новоизбраното българско
правителство няма да е на власт повече от
една година. Все пак други 28 процента вярват, че кабинетът „Орешарски“ ще изпълни
мандата си.
Тези два най-вероятни сценария очертават големият проблем пред новия министър-председател на България: Пламен
Орешарски трябва много бързо да убеди населението, че може да форсира икономиката
и да проведе ключови реформи. Успее ли, има
шанс да получи народното доверие. В противен случай го чака съдбата на кабинета на
Бойко Борисов – при това много по-бързо.
Негласната коалиция и липсата на мнозинство обрича Орешарски на постоянно ходене по въже между различни интереси – не
само в своята партия, но и тези на останалите влиятелни личности в България. Това
обаче е единствената възможност за създаване на известна стабилност в страната.
Дори и при потенциално прегрупиране на
депутатите в парламента всяко едно мълчаливо сътрудничество ще има своя цена. Има
вероятност за правителството изискванията за партньорството да са неприемливи,
включително и в очите на населението. То
вече е важен фактор и протестите, които

доведоха до оставката на кабинета на Бойко Борисов, го показаха. Българите са склонни да излязат на улицата, за да защитят исканията си, а политиците нямат друг шанс,
освен да се съобразят с този натиск.
Всички тези детайли поставят правителството на една много неустойчива база.
Така ако някое от междупартийните споразумения не проработи, можем скоро да очакваме нови избори.
Това от своя страна ще удари силно имиджа на страната. Допреди масовите демонстрации срещу правителството на Борисов,
България беше приемана като оазис на спокойствие в един напрегнат регион. Фискалната политика на страната пък беше давана за пример. Потенциалните нови избори в
недалечно бъдеще биха навредили на опитите България и новото є управление да бъдат
представени като „завръщане към нормалността“.
Стабилизирането на ситуацията в страната може да изпрати положителен сигнал
към външните инвеститори. През 2012 г.
общите външни инвестиции са малко под 1.5
мрлд. лв.: едва една шеста от нивата през
2007 г. Въпреки че прогнозите за 2013 г. са за
растеж, е важно правителството да представи ясна и разбираема политика на приятелско отношение към бизнеса. Тя трябва да
стимулира растежа на икономиката и конкурентоспособността, съответно създаването на нови работни места, без да заплашва
финансовата стабилност.
Тези искания са донякъде противоречиви,
осбено ако се изпълняват енергично. Някои
мерки, които стимулират частния бизнес
например, могат да се отразят негативно
върху бюджетния дефицит на страната.
Новият премиер Орешарски и БСП вече обещаха да въведат редица елементи, които
да стимулират инвестициите, за да бъде
възстановен ръстът на икономиката. Правителството обаче е принудено да действа бързо и вече обяви отмяната на своята
лятна почивка. Всъщност Пламен Орешарски трябва да е наясно, че лятото на 2013 г.
е времето, с което разполага за действия.
Отпускарският период ще притъпи недоволните граждани, но техният толеранс би
свършил в края на есента – или с първите големи сметки за ток, които реално издадоха
присъдата на кабинета „Борисов“.
Така ключовият въпрос за инвеститори,
граждани, а и за новото правителство е
дали то ще успее да нагласи различните политики, за да работят те в хармония, а не
за сметка една на друга. От това ще зависи
растежът на икономиката, търпимостта
на българите, съответно и съдбата на Пламен Орешарски и неговите министри.

Пламен
Орешарски
трябва да
е наясно,
че лятото
на 2013 г. е
времето, с
което разполага за
действия
Ο Πλάμεν
Ορεσάρσκι
πρέπει να
γνωρίζει ότι
το καλοκαίρι
του 2013 είναι η διαθέσιμη περίοδος δράσης

απέδειξαν οι διαμαρτυρίες που οδήγησαν στην παραίτηση της κυβέρνησης του Μπόικο Μπορίσοφ. Οι
Βούλγαροι είναι διατεθειμένοι να κατέβουν στους
δρόμους για να υπερασπιστούν τα αιτήματά τους
και οι πολιτικοί δεν έχουν άλλη επιλογή από το νά
υποκύψουν σε αυτή την πίεση.
Όλες αυτές οι λεπτομέρειες είναι που καθορίζουν την πολύ ασταθή θέση της νέας κυβέρνησης.
Αν κάποια από τις συμφωνίες μεταξύ των κομμάτων
δεν μπει σε λειτουργία, μπορούμε σύντομα να αναμένουμε νέες εκλογές.
Μία τέτοια εξέλιξη με τη σειρά της θα χτυπήσει
σκληρά την εικόνα της χώρας. Μέχρι τις μαζικές διαδηλώσεις εναντίον της κυβέρνησης του Μπορίσοφ,
η Βουλγαρία θεωρούνταν όαση ηρεμίας σε μια τεταμένη περιοχή. Η δημοσιονομική πολιτική θεωρούνταν υποδειγματική. Το ενδεχόμενο εκλογών στο
εγγύς μέλλον μπορεί να εμποδίσει τις προσπάθειες
να παρουσιαστεί η νέα κυβέρνηση της Βουλγαρίας
ως «επιστροφή στην ομαλότητα».
Η σταθεροποίηση της κατάστασης στη χώρα
θα μπορούσε να στείλει ένα θετικό μήνυμα στους
ξένους επενδυτές. Το 2012 το σύνολο των ξένων
επενδύσεων ήταν λίγο πιο χαμηλό από 1,5 δισ. BGN
το οποίο αποτελούσε το 1/6 των επιπέδων του 2007.
Παρόλο που για το 2013 προβλέπεται αύξηση, είναι
σημαντικό η κυβέρνηση να παρουσιάσει μια σαφή
και κατανοητή πολιτική η οποία να είναι φιλική για
τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να τονωθούν η οικονομική ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητατα, επομένως να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, χωρίς
όμως όλα αυτά να απειλούν την οικονομική σταθερότητα.
Οι αλλαγές αυτές είναι κάπως αντιφατικές και
ειδικά σε περίπτωση που εφαρμοστούν δυναμικά.
Ορισμένα μέτρα για την τόνωση των ιδιωτικών επιχειρήσεων, για παράδειγμα, μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά το έλλειμμα του προϋπολογισμού. Ο
νέος πρωθυπουργός Ορεσάρσκι και το BSP υποσχέθηκαν ήδη να εισαγάγουν μια σειρά από μέτρα για
την τόνωση των επενδύσεων έτσι ώστε να αποκατασταθεί το εύρος της οικονομικής ανάπτυξης. Η κυβέρνηση είναι αναγκασμένη να αντιδράσει γρήγορα
και ήδη έχει ακυρώσει επίσημα τις καλοκαιρινές
διακοπές των κοινοβουλευτών της. Ο Ορεσάρσκι θα
πρέπει να γνωρίζει ότι το καλοκαίρι του 2013 είναι
η διαθέσιμη περίοδος δράσης. Η περίοδος των διακοπών θα ηρεμήσει τους δυσαρεστημένους πολίτες
αλλά η ανοχή τους θα τελειώσει με το τέλος του
φθινοπώρου ή με τους πρώτους υψηλούς λογαριασμούς του ηλεκρικού ρεύματος που στην πραγματικότητα εξέδωσαν την καταδίκη για την κυβέρνηση
«Μπορίσοφ».
Έτσι, το ερώτημα-κλειδί για τους επενδυτές,
τους πολίτες, αλλά και για τη νέα κυβέρνηση είναι
το κατά πόσον η τελευταία θα μπορέσει να προσαρμόσει τις διάφορες πολιτικές έτσι ώστε αυτές
να λειτουργήσουν σε αρμονία, και όχι εις βάρος η
μία της άλλης. Από αυτό θα εξαρτηθεί η οικονομική
ανάπτυξη, η ανοχή των Βουλγάρων, και η μοίρα του
Πλάμεν Ορεσάρσκι και των υπουργών του.
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Ново правителство
Νέα κυβέρνηση
На 29 май 2013 г. Народното събрание избра новото правителство на България. Кабинетът на Пламен Орешарски бе избран с
мандата на Коалиция за България и получи
подкрепата на депутатите от БСП и тези
на ДПС. Нужният глас за кворума дойде от
лидера на „Атака“ Волен Сидеров. Против
бяха всички депутати от ГЕРБ и „Атака“.
Едни от основните послания във встъпителната реч на новия премиер бяха, че
българската икономика се нуждае от подългосрочна визия за развитие, а икономическото възстановяване ще е истинско
предизвикателство.

Στις 29 Μαΐου 2013, η Εθνική Συνέλευση εξέλεξε τη νέα κυβέρνηση της Βουλγαρίας. Η Κυβέρνηση Ορεσάρσκι εξελέγη με την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης που δόθηκε στον «Συνασπισμό
για τη Βουλγαρία» και στηρίχτηκε από τα μέλη του
BSP και του DPS. Η απαιτούμενη για την απαρτία
ψήφος ήρθε από τον ηγέτη του «Ατάκα» Βόλεν Σιντέροφ. Ενάντια τάχθηκαν όλα τα μέλη του GERB
και οι υπόλοιποι βουλευτές του «Ατάκα». Ένα από
τα βασικά μηνύματα στην εναρκτήρια ομιλία του
νέου πρωθυπουργού ήταν ότι η βουλγαρική οικονομία χρειάζεται μακροπρόθεσμο όραμα για την
ανάπτυξή της και ότι η οικονομική ανάκαμψη της
χώρας θα αποτελέσει πραγματική πρόκληση.

Χαμηλή
ανάπτυξη

Слаб
растеж

Κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους η ανάπτυξη της βουλγαρικής
οικονομίας σε σχέση
με το τέταρτο τρίμηνο
του 2012 ανέρχεται σε
μόλις 0,1%. Σε ετήσια
βάση, το ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ)
αυξήθηκε κατά 0,4%.
Αυτό δείχνουν οι έκτακτες εκτιμήσεις που
δημοσιεύτηκαν σήμερα
από το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (NSI). Η
θετική ανάπτυξη προ-

έρχεται κυρίως από τις
εξαγωγές. Εκεί σημειώνεται αύξηση κατά 8,9%
σε ετήσια βάση, στην
οποία συνέβαλε η σύγκριση με το δριμύ χειμώνα του 2012 όταν οι
μεταφορές στην περιοχή είχαν αποκλειστεί για
ένα μεγάλο διάστημα
του Ιανουαρίου και του
Φεβρουαρίου. Η τελική
κατανάλωση συρρικνώθηκε κατά 0,8% σε τριμηνιαία και κατά 1,6%
σε ετήσια βάση.

През първото тримесечие на годината
растежът на българската икономика
спрямо четвъртото тримесечие на
2012 г. е само 0.1%.
На годишна база
брутният вътрешен
продукт (БВП) се е
покачил с 0.4%. Това
показват публикуваните експресни
оценки на Националния статистически
институт (НСИ).

Положителният
растеж идва основно благодарение на
приноса на износа.
Той отчита ръст
от 8.9% на годишна
база, но е спомогнат
еднократно от сравнението с тежките
зимни условия през
2012 г. В същото
време крайното потребление се свива
- с 0.8% на тримесечна база и с 1.6% на
годишна база.

Оставки
в десните
партии

Лидерите на ДСБ и Движение „България на гражданите“ Иван Костов и Меглена Кунева подадоха оставки заради лошите изборни резултати. Председателят на СДС Емил Кабаиванов направи същото.
Иван Костов определи резултатите на ДСБ като „силно разочароващи“, а лидерът на ДБГ Меглена Кунева обяви, че движението е
загубило вота, защото не успели да убедят хората, че трябва да се
прави политика по друг начин.

Παραιτήσεις
δεξιών
κομματικών
ηγεσιών

Οι ηγέτες του «Δημοκράτες για Ισχυρή Βουλγαρία» (DSB) και του κινήματος «Η
Βουλγαρία για τους Πολίτες» Ιβάν Κόστοφ και Μεγκλένα Κούνεβα παραιτήθηκαν
λόγω αρνητικών αποτελεσμάτων στις εκλογές. Το ίδιο έπραξε και ο Πρόεδρος της
«Ενωσης Δημοκρατικών Δυνάμεων» Εμίλ Καμπαϊβάνοφ. Ο Ιβάν Κόστοφ χαρακτήρισε τα αποτελέσματα του DSB ως «πολύ απογοητευτικά» και η ηγέτης του DBG Μεγκλένα Κούνεβα δήλωσε ότι το κίνημα έχασε ψήφους επειδή δεν κατάφερε να πείσει
τους ψηφοφόρους ότι η πολιτική πρέπει να ασκείται με διαφορετικό τρόπο.
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Протести
срещу
кабинета
Διαδηλώσεις
διαμαρτυρίας
κατά της
κυβέρνησης
Само две седмици
след встъпването в
длъжност на правителството „Орешарски“ в България
започнаха масови
мирни протести
срещу него. Формална причина за
техния старт стана
спорното назначение на Делян Пеевски
за председател на
Държавната агенция
за национална сигурност (ДАНС). Серия
протести вече доведе до свалянето
на правителството
на Бойко Борисов порано тази година.
До редакционното
приключване на броя
протестите не са
затихнали.
Άρχισαν στη Βουλγαρία ειρηνικές μαζικές
διαμαρτυρίες κατά της
κυβέρνησης «Ορεσάρσκι» δύο εβδομάδες μόλις αφ’ ότου η τελευταία
ανέλαβε τα καθήκοντά
της. Αφορμή υπήρξε ο αμφιλεγόμενος
διορισμός του Ντέλιαν
Πέεβσκι ως επικεφαλής
της Εθνικής Υπηρεσίας
Ασφάλειας της Βουλγαρίας (SANS). Μία σειρά
διαδηλώσεων οδήγησε
ήδη στην πτώση της
κυβέρνησης του Μπόικο Μπορίσοφ νωρίτερα
αυτόν το χρόνο. Για την
ώρα και λίγο πριν την
εκτύπωση του περιοδικού οι διαδηλώσεις
διαμαρτυρίας δεν έχουν
λήξει ακόμα.

ГЕРБ спечели изборите
Το πολιτικό κόμμα GERB
κέρδισε τις βουλευτικές
εκλογές
Партия ГЕРБ спечели с 30.74 на сто парламентарните избори, проведени на 12 май
2013 г. Следват я Коалиция за България с 27.06
на сто, ДПС – с 10.46 на сто, и „Атака“ – със
7.39 процента. Близо под 4-процентния праг
за влизане в Парламента останаха Национален фронт за спасение на България и Движение България на гражданите. Въпреки изборната победа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов
не опита да състави правителство заради
липса на необходимото мнозинство.
Το πολιτικό κόμμα GERB κέρδισε με ποσοστό
30,74% στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν
στις 12 Μαΐου του 2013. Ακολουλούθησαν ο «Συνασπισμός για τη Βουλγαρία» με 27,06%, το DPS με
10,46% και το «Ατάκα» με 7,39%. Παρά την εκλογική νίκη όμως, ο αρχηγός του GERB Μπόικο Μπορίσοφ δεν προσπάθησε να σχηματίσει κυβέρνηση
και επέστρεψε στον πρόεδρο Ρόσεν Πλεβνέλιεφ τη
διερευνητική εντολή λόγω έλλειψης της απαιτούμενης πλειοψηφίας και δυνατοτήτων συνασπισμού.

Паднали доходи
Μειωμένο εισόδημα
В близо 15 страни - членки на Европейския съюз,
през 2012 г. година рязко е спаднал средният разполагаем доход на домакинствата в национална
валута, сочи доклад на Евростат. Най-сериозно
са намалели парите на семействата в Гърция – с
12,3 на сто. От страните, които още не са въвели в употреба еврото, най-драстичен спад е
регистриран в Исландия – 9.7 на сто. България е
втора по този показател, като парите на домакинствата са намалели с 6.6% при среден годишен
доход на домакинствата от 5674 лева. Отново
лидер в ЕС по средни годишни доходи на домакинствата е Люксембург – 32 500 евро.

Σε σχεδόν 15 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μειωθεί σημαντικά το μέσο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών σε εθνικό νόμισμα, δείχνει έκθεση
της Eurostat. Περισσότερο έχει μειωθεί το εισόδημα
των ελληνικών οικογενειών – κατά 12,3%. Από τις χώρες που δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει το ευρώ, οι πιο
δραματικές μειώσεις καταγράφηκαν στην Ισλανδία –
κατά 9,7%. Η Βουλγαρία είναι δεύτερη σε αυτή την κατάταξη καθώς το εισόδημα των νοικοκυριών έχει μειωθεί κατά 6,6% με μέσο ετήσιο εισόδημα 5674 BGN. Και
πάλι, τα πρωτεία στην ΕΕ όσον αφορά το μέσο ετήσιο
εισόδημα του νοικοκυριού κρατάει το Λουξεμβούργο
όπου αυτό ανέρχεται σε 32.500 ευρώ.

Добра
оценка
„Служебното правителство се справи с двете
най-важни задачи – успокои ситуацията в страната и организира провеждането на изборите“.
Така президентът Росен
Плевнелиев оцени работата на правителството, оглавявано от Марин
Райков. Държавният
глава изброи някои от
постиженията – публикувани над 200 договора в
енергетиката, раздадени над 300 млн. лв. кредити на малки и средни
предприятия, изготвения
от министъра на електронното управление
ясен план и приоритети
до 2015 г., пакета от 40
млн. лв. за подпомагане
на нуждаещите се и др.

Καλή
βαθμολογία
«Η μεταβατική κυβέρνηση
αντιμετώπισε επιτυχώς τα δύο
πιο σημαντικά καθήκοντά της
– ηρέμησε την κατάσταση
στη χώρα και οργάνωσε την
διεξαγωγή των εκλογών». Έτσι,
ο Πρόεδρος Ρόσεν Πλεβνέλιεφ
αξιολόγησε το έργο της κυβέρνησης με επικεφαλής τον Μαρίν
Ράικοφ. Ο αρχηγός του κράτους
απαρίθμησε ορισμένα από τα
επιτεύγματα της μεταβατικής
κυβέρνησης – οι πάνω από 200
δημοσιοποιημένες συμβάσεις
στον τομέα της ενέργειας, το
ποσό των 300 εκατ. BGN που
κατανεμήθηκαν ως δάνεια προς
τα ΜΜΕ, το σαφές σχέδιο για τις
προτεραιότητες ως το 2015 που
ετοιμάστηκε από τον Υπουργό
της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το χρηματικό πακέτο των 40
εκατ. BGN προς υποστήριξη των
απόρων κ.α.

Продажбата на „БДЖ - Товарни
превози“ се отлага
Η πώληση της «BDZ –
Εμπορευματικές μεταφορές»
αναβάλλεται

Н

овият транспортен министър
Данаил Папазов заяви, че ще спре
приватизацията на „БДЖ - Товарни
превози“. „Желанието ми е да се опитам
да спра продажбата и да запазя предприятието държавно, като го направим поефективно, каза Папазов. Преди обаче да
мога да вземам конкретни решения, трябва да се запозная със състоянието не само
на товарния превозвач, но и на холдинга
като цяло, да се срещна с кредиторите му,
да преценим кои задължения могат например да се разсрочат или предоговорят“,
добави той. Твърд срок за вземане на окончателното решение все още няма.

Ο

νέος υπουργός Μεταφορών Ντανιέλ
Παπάζοφ δήλωσε ότι θα σταματήσει την
ιδιωτικοποίηση του κλάδου εμπορευματικών μεταφορών της βουλγαρικής εταιρείας
κρατικών σιδηροδρόμων (BDZ). «Η επιθυμία μου
είναι να προσπαθήσω να σταματήσω την πώληση
για να παραμείνει η επιχείρηση κρατική και να την
κάνουμε πιο αποτελεσματική», δήλωσε ο Παπάζοφ. «Πριν όμως μπορέσω να λάβω συγκεκριμένες αποφάσεις θα πρέπει να ενημερωθώ σχετικά
με την κατάσταση του μεταφορέα εμπορευμάτων, αλλά και της εταιρείας γενικότερα, να συναντηθώ με τους πιστωτές της έτσι ώστε να μπορούμε να κρίνουμε σε ποιες υποχρεώσεις μπορεί
να δοθεί παράταση και ποιες μπορούν να γίνουν
αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης», πρόσθεσε.
Συγκεκριμένη προθεσμία για τη λήψη της τελικής
απόφασης προς το παρόν δεν υπάρχει.
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Нагоре
или надолу?
Какви са икономическите трудности и
възможности пред новото правителство
От Николай Перуков

Да не пропускаме най-проблемния
икономически индикатор в България за последните четири години – безработицата. Близо 450 хил.
работни места бяха загубени през
16-те тримесечия на спад на заетостта, които започнаха в началото на 2009 г. Това е вероятно найтежкото предизвикателство пред
новото правителство: не просто
да продължи да изплаща социални помощи и обезщетения на тези
безработни, но и да успее да създаде условия, така че голяма част от
тях да си намерят работа. Дори и
тук при тази тежка статистика
има един позитивен сигнал: според
последните данни на статистиката
през първото тримесечие на 2013 г.
спадът на заетостта вече е спрял.

С други думи, новото правителство
получава в наследство огромен брой
безработни, но този брой вече не се
увеличава.
Чуждестранните инвестиции достигнаха дъно в средата на
2011 г., след което се отчете известно увеличение, макар и далеч
от рекордните нива отпреди кризата. От началото на 2013 г. обаче,
вероятно заради протестите и
политическата нестабилност отново се отчита забавяне на чуждите инвестиции. Възвръщането на
високите темпове на навлизане на
чужди инвестиции е както предизвикателство, така и би било разглеждано като измерител на доверие в
страната и подобрение на средата
за бизнес.

Снимкa: istockphoto

лед изборите и разместването на политическата
карта в България е важно
да анализираме икономическата ситуация в страната. Това е
важна основа да разберем кои са опасностите и предизвикателствата
пред новото правителство.
Държавният бюджет по традиция се разглежда като индикатор за
проблеми и рискове. През първото
тримесечие на 2013 г. бюджетният
дефицит е почти 800 млн. лв., което
е с около 16% повече от същия период на предходната година. Това е
известно влошаване, но то се случи
еднократно през месец януари заради
намалени приходи и увеличени разходи. През февруари и през март вече
се забелязва подобрение и спад на месечния дефицит.
Фискалният резерв също се подобрява след големите спадове в началото на 2013 г. В края на март резервът е 4.2 млрд. лв., а на база на данни
от баланса на БНБ можем да съдим,
че към края на април е надминал 5
млрд. лв. С други думи, от гледна точка на индикаторите за стабилност
бюджетът дава относително добри
сигнали. Това обаче не означава, че
може да поеме някакви мащабни нови
инициативи или увеличение на разходите. Бюджетът има достатъчно
средства, за да покрива разходите на
държавата, но няма скрити резерви,
които щедро да се раздават.
Нека обърнем внимание на макроикономическите индикатори за
растеж – БВП и износ. Още от 2010 г.
насам брутният вътрешен продукт
отбелязва увеличение след големия
срив през 2009 г. Същото се случва и с
износа. В последните тримесечия се
отчита и известен ръст на инвестициите. Въпреки положителната
тенденция проблем има с темпа на
движение на икономическите показатели. Малък икономически растеж
в България вече има, предизвикателството обаче е този растеж да се ускори многократно, за да може да стане видим и да подпомогне процеса на
настигане на стандарта на живот
до нивата на по-богатите страни.
За евентуалния успех или неуспех на
новото правителство ще се съди не
толкова по това дали въобще има
икономически растеж, но най-вече по
нивата и темповете на този икономически растеж.

Ανοδική ή
καθοδική πορεία;
Ποιες οικονομικές δυσκολίες αλλά και ευκαιρίες
έχει να αντιμετωπίσει η νέα κυβέρνηση
Από το Νικολάι Περούκοφ

Μ

ετά τις εκλογές και την αναδιοργάνωση του πολιτικού
χάρτη της Βουλγαρίας, είναι
σημαντικό να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση στη χώρα.
Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει τη
βάση για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ποιους κίνδυνους και ποιες προκλήσεις
έχει να αντιμετωπίσει η νέα κυβέρνηση.
Ο κρατικός προϋπολογισμός παραδοσιακά εξετάζεται ως ένδειξη των προβλημάτων και των κινδύνων. Κατά το πρώτο
τρίμηνο του 2013, το έλλειμμα του προϋπολογισμού ανερχόταν σε 800 εκατ. BGN
περίπου, που είναι σχεδόν 16% μεγαλύτερο από το έλλειμμα της ίδιας περιόδου πέρυσι. Αυτή η επιδείνωση πάντως
σημειώθηκε μόνο μια φορά τον Ιανουάριο
λόγω των μειωμένων εσόδων και των αυξημένων εξόδων. Τον Φεβρουάριο και τον

Μάρτιο παρατηρείται πλέον βελτίωση και
μείωση του μηνιαίου ελλείμματος.
Το φορολογικό απόθεμα επίσης σημειώνει βελτίωση μετά τις μεγάλες μειώσεις
των αρχών του 2013. Στα τέλη Μαρτίου το
απόθεμα ανέρχόταν στα 4,2 δισ. BGN και
με βάση τα στοιχεία από τον ισολογισμό
της BNB μπορούμε να κρίνουμε ότι μέχρι
το τέλος του Απριλίου θα έχει ξεπεράσει
τα 5 δισ. BGN. Με άλλα λόγια, σε σχέση
με τους δείκτες σταθερότητας, η εικόνα
του προϋπολογισμού φαίνεται σχετικά
αισιόδοξη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι
μπορούν να αναληφθούν νέες μεγάλες
πρωτοβουλίες ή να αυξηθούν τα έξοδα. Ο
προϋπολογισμός έχει αρκετά κεφάλαια για
να καλύψει τα έξοδα του κράτους, αλλά
αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αποθέματα
που να μπορούν να κατανέμονται γενναιόδωρα – αν και πολλά κόμματα έδιναν

τέτοιες ακριβώς υποσχέσεις πριν από τις
εκλογές.
Ας προσέξουμε τους μακροοικονομικοούς δείκτες της ανάπτυξης – το ΑΕΠ και
τις εξαγωγές. Από το 2010 μέχρι σήμερα το
ΑΕΠ έχει σημειώσει αύξηση μετά το μεγάλο κραχ του 2009. Το ίδιο ισχύει και για τις
εξαγωγές. Τα τελευταία τρίμηνα σημειώνεται και κάποια αύξηση στις επενδύσεις.
Παρά τη θετική αυτή τάση, παραμένει
πρόβλημα ο ρυθμός κίνησης των οικονομικών δεικτών. Οικονομική ανάπτυξη, έστω
και χαμηλή, υπάρχει πλέον στη Βουλγαρία, αλλά η πρόκληση είναι η ανάπτυξη
να επιταχυνθεί περισσότερο, έτσι ώστε να
μπορεί να γίνει αισθητή και να συμβάλλει στην επίτευξη ενός βιοτικού επιπέδου
αντάξιου των πλουσιοτέρων χωρών. Για
την ενδεχόμενη επιτυχία ή αποτυχία της,
η νέα κυβέρνηση θα κριθεί όχι τόσο από
το αν υπάρχει οικονομική ανάπτυξη, αλλά
κυρίως από τα επίπεδα και τους ρυθμούς
αυτής της ανάπτυξης.
Ας μην παραλείψουμε και τον πιο προβληματικό οικονομικό δείκτη στη Βουλγαρία τα τελευταία τέσσερα χρόνια – την
ανεργία. Γύρω στις 450 χιλιάδες θέσεις
εργασίας χάθηκαν κατά τα 16 τρίμηνα της
μείωσης της απασχόλησης, που ξεκίνησε
στις αρχές του 2009. Αυτή είναι ίσως η πιο
δύσκολη πρόκληση που αντιμετωπίζει η
νέα κυβέρνηση – όχι απλά να συνεχίσει
να καταβάλλει τις κοινωνικές εισφορές
στους ανέργους, αλλά και να καταφέρει να
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις έτσι ώστε
πολλοί από αυτούς να βρουν πάλι θέσεις
εργασίας. Ωστόσο, ακόμη και με αυτά τα
ανησυχητικά στατιστικά στοιχεία, υπάρχει
ένα θετικό σημάδι: σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία για το πρώτο
τρίμηνο του 2013 η μείωση της απασχόλησης έχει σταματήσει. Με άλλα λόγια, η νέα
κυβέρνηση έχει κληρονομήσει ένα μεγάλο
αριθμό ανέργων, χωρίς όμως ο αριθμός
αυτός να αυξάνεται πλέον.
Οι ξένες επενδύσεις σημείωσαν δραματική πτώση στα μέσα του 2011. Στη
συνέχεια σημειώθηκε κάποια αύξηση η
οποία όμως ήταν μακριά από τα πριν από
την κρίση επίπεδα ρεκόρ. Από τις αρχές
του 2013 ωστόσο, κατά πάσα πιθανότητα
λόγω των διαδηλώσεων διαμαρτυρίας και
της πολιτικής αστάθειας, πάλι σημειώθηκε επιβράδυνση των ξένων επενδύσεων.
Η επιστροφή των υψηλών ποσοστών της
εισροής των ξένων επενδύσεων είναι από
τη μία πλευρά πρόκληση, αλλά από την
άλλη πλευρά θα πρέπει να θεωρηθεί και
δείκτης της εμπιστοσύνης και της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
στη χώρα.
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Мълниеносни
решения
Aστραπιαίες
λύσεις

Вече има малка яснота по разпределението на еврофондовете в периода 2014-2020 г. Големият проблем остава тяхното
усвояване

От Николай Перуков

Υπάρχει τώρα κάποια σαφήνεια
σχετικά με την κατανομή των
κονδυλίων της ΕΕ για την περίοδο
2014-2020. Το μεγάλο πρόβλημα
παραμένει η απορρόφησή τους

Снимкa: Forbes

Από το Νικολάι Περούκοφ
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ко в края на юни отворите секцията „Новини“ в българския информационен портал на новия
програмен период 2014-2020 г. за
еврофинансиране, няма да намерите нито
едно съобщение. Това не трябва да значи, че
развитие няма: базирана на рамка, направена от правителството на ГЕРБ, в средата
на април 2013 г. бе изпратена чернова на договора за партньорство на България с Европейския съюз за този програмен период. Нейният финален вариант трябва да е готов до
края на годината. Подробности по черновата лиспсват, което показва, че преходният
политически период затруднява процеса на
финализиране на договора.
В началото на 2013 г. стана ясно, че между 2014 и 2020 г. България може да получи 15.2
млрд. евро под формата на еврофинансиране. След приспадане на дължимите вноски
нетният приход може да достигне максимално малко над 12 млрд. евро. Проблемът:
тази сума е просто пожелателна. Когато
погледнем настоящия програмен период,
страната е усвоила едва 39 процента от
европейските средства (данните са към
май 2013 г.; виж таблицата). Според стратегическия доклад на Европейската комисия
за кохезионната политика само Румъния се
справя по-лошо – към март т.г. северната
ни съседка е усвоила 15 процента от средствата.
Най-проблемният сектор в настоящия
програмен период е Оперативна програма
„Околна среда“. Въпреки че в нея договорените средства надхвърлят предвидените с
50%, на практика от тях са усвоени 304 млн.
лв., или едва 20% от предвиденото. С други
думи: има добри намерения еврофондовете да бъдат усвоени, но това не се случва
поради ред причини – липса на добро планиране или спазване на определените норми
например. Така липсата на качествено ноухау реално спира ефективното усвояване
на фондовете и растежа на българската
икономика.
В момента правителството дори търси
спешно резервни проекти за финансиране по
оперативната програма „Регионално развитие“, за да се намали така рискът от загуба
на средства от еврофондовете. Това се налага заради решението на Комисията за защита на конкуренцията, с което се отмени
избора на изпълнител на строежа на Северната скоростна тангента на София, която
трябваше да „спаси“ част от рисковите за
усвояване до края на настоящата година 383
млн. лв.
Решаващата роля на структурните и
кохезионните фондове за икономическото
възстановяване на страната става ясна от

Ε

80%
е приносът
на еврофондовете за
растежа на
българския
БВП през
2012 г.

είναι η συνεισφορά των
κονδυλίων
της ΕΕ για την
ανάπτυξη του
ΑΕΠ της Βουλγαρίας το 2012

άν στα τέλη Ιουνίου ανοίγατε την ενότητα
«Νέα» στη βουλγαρική πύλη πληροφοριών της νέας περιόδου προγραμματισμού
2014-2020 για την κοινοτική χρηματοδότηση, δεν θα βρίσκατε καμία ανακοίνωση. Αυτό
δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν υπάρχει εξέλιξη:
Στα μέσα Απριλίου του 2013 στάλθηκε ένα προσχέδιο της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ της Βουλγαρίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εν λόγω
περίοδο προγραμματισμού, βασισμένο πάνω σε
σχέδιο που ετοιμάστηκε από την κυβέρνηση του
GERB. Η τελική εκδοχή της σύμβασης θα πρέπει να
είναι έτοιμη μέχρι το τέλος του έτους. Το γεγονός ότι
δεν υπάρχουν λεπτομέρειες σχετικά με το προσχέδιο της σύμβασης αποδεικνύουν ότι η μεταβατική
πολιτική περίοδος έχει περιπλέξει τη διαδικασία της
οριστικοποίησής της.
Στις αρχές του 2013 έγινε σαφές ότι μεταξύ 2014
και 2020 η Βουλγαρία μπορεί να λάβει ως χρηματοδότηση από την ΕΕ το ποσό των 15.200 εκατ. ευρώ.
Μετά την αφαίρεση των χρεωστούμενων εισφορών,
το καθαρό ποσό πιθανόν να ανέλθει σε κάτι περισσότερο από 12 δισ. ευρώ. Το πρόβλημα: το ποσό
αυτό είναι ένα βέλτιστο όμως δύσκολο σενάριο. Εξετάζοντας την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού
διαπιστώνουμε πως η χώρα έχει αξιοποιήσει μόνο
το 39% των κονδυλίων της ΕΕ (στοιχεία Μαΐου 2013,
βλ πίνακα). Σύμφωνα με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής, χειρότερη
επίδοση έχει μόνο η Ρουμανία – το Μάρτιο του τρέχοντος έτους ο βόρειος γείτονάς μας έχει απορροφήσει το 15% των κονδυλίων.
Ο πιο προβληματικός τομέας στην τρέχουσα
περίοδο προγραμματισμού είναι το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Περιβάλλον» . Οι εγκεκριμένοι πόροι γι’αυτό ξεπερνούν κατά 50% το προβλεπόμενο
ποσό. Ωστόσο έχουν απορροφηθεί 304 εκατ. BGN,
ή μόλις το 20% αυτού του ποσού. Με άλλα λόγια,
υπάρχει η καλή πρόθεση τα ευρωπαϊκά κονδύλια να
αξιοποιηθούν, αλλά αυτό δεν συνέβη για διάφορους
λόγους όπως η έλλειψη καλού προγραμματισμού, ή
η δυσκολία συμμόρφωσης με τα πρότυπα που ορίζονται. Έτσι, στην πραγματικότητα, η έλλειψη ποιότητας στη τεχνογνωσία εμποδίζει την αποτελεσματική απορρόφηση των κονδυλίων και την ανάπτυξη
της βουλγαρικής οικονομίας.
Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση αναζητά επειγόντως και εναλλακτικά έργα χρηματοδότησης στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφερειακή Ανάπτυξη» προκειμένου να μειωθεί ο
κίνδυνος απώλειας κοινοτικών κονδυλίων. Αυτό
είναι απαραίτητο λόγω της απόφασης της Επιτροπής
Προστασίας του Ανταγωνισμού να ακυρώσει την
επιλογή αναδόχου για την κατασκευή της Βόρειας
Οδού Ταχείας Κυκλοφορίας, Παράλληλης της Περιφερειακής Οδού της Σόφιας, το οποίο υποτίθεται ότι
θα «έσωζε» ένα μέρος από τα 383 εκατ. BGN – ποσό
για το οποίο υπάρχει ο κίνδυνος να μην απορροφηθεί εντός του τρέχοντος έτους.
Τον καθοριστικό ρόλο των διαρθρωτικών ταμείων και των ταμείων συνοχής για την οικονομική ανάХОРИЗОНТИ / ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ | 23
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факта, че техният принос за растежа на българския БВП
през 2012 г. е 80%. Така става ясно колко важни са бързи
решения за договора за сътрудничество и неговото подписване до края на годината. Недоброто планиране на
средствата за предишния период веднъж коства на България забавяне на плащанията с три години, урок, който
би трябвало да е научен от новото правителство на
страната.
„Индикативно ние имаме сума по новия програмен
период, но тази сума трябва да бъде защитена сега тепърва в мълниеносни срокове“, каза вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова.
Към момента вече има известна яснота за тенденциите. Според информация на mediapool средствата по
инфраструктурните програми – „Транспорт“, „Околна
среда“ и „Региони в растеж“, няма да бъдат променяни и
за периода 2014-2020 г. те ще могат да разчитат съответно на 2 млрд., 1.8 млрд. и 1.6 млрд. евро.
Големите въпросителни преди завършването на споразумението с ЕС остават пред програмата, която подпомага бизнеса: „Иновации и конкурентоспособност“. За
нея все още няма чернова. Това се дължи на изчакването
на новата Стратегия за интелигентна специализация,
която се изготви от Световната банка и финалният
вариант на документа беше представен едва в края на
май 2013 г.

καμψη της χώρας αποδεικνύει το γεγονός ότι η συμβολή αυτών
των ταμείων στην ανάπτυξη του ΑΕΠ της Βουλγαρίας το 2012 ήταν
80%. Αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι να ληφθούν γρήγορες
αποφάσεις σχετικά με την υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας
μέχρι το τέλος του έτους. Ο κακός προγραμματισμός των κεφαλαίων για την προηγούμενη περίοδο προκάλεσε κάποτε την καθυστέρηση της είσπραξης των κονδυλίων για τρία χρόνια – ένα μάθημα
που πρέπει να έχει πάρει η νέα κυβέρνηση της Βουλγαρίας.
«Ενδεικτικά έχουμε στη διάθεσή μας το ποσό για τη νέα περίοδο προγραμματισμού, αλλά το ποσό αυτό θα πρέπει να προστατευτεί τώρα σε χρόνο αστραπή», δήλωσε η αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Δικαιοσύνης Ζιναΐντα Ζλατάνοβα.
Επί του παρόντος, διαφαίνονται σαφώς ορισμένες τάσεις.
Σύμφωνα με τον ιστότοπο ειδήσεων mediapool, τα κονδύλια των
προγραμμάτων υποδομών – «Μεταφορές», «Περιβάλλον» και «Περιφέρειες σε ανάπτυξη» δεν θα πρέπει να υποστούν αλλαγές και
τα προγράμματα αυτά θα μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση
ύψους 2 δισ. ευρώ, 1,8 δισ. ευρώ και 1,6 δισ. ευρώ αντίστοιχα για
την περίοδο 2014-2020.
Τα μεγάλα ερωτήματα πριν από την ολοκλήρωση της συμφωνίας
με την ΕΕ έχουν σχέση με το πρόγραμμα «Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα» το οποίο στοχεύει στη στήριξη των επιχειρήσεων. Για αυτό
δεν υπάρχει ακόμα προσχέδιο σύμβασης. Το τελευταίο οφείλεται
στην καθυστέρηση της στρατηγικής για έξυπνη εξειδίκευση, η οποία
ετοιμάστηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα ενώ η τελική εκδοχή του
εγγράφου παρουσιάστηκε στα τέλη του Μάη 2013.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ДО 31.05.2013 (€)
Εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων έως τις 31/05/2013 (€)
Бюджет по програма
Προϋπολογισμός προγράμματος
ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА
Eπιχειρησιακό πρόγραμμα

Общо
Συνολικό
ποσό

Договорени средства
Συμφωνηθέντα ποσά

Финансиране
от ЕС
Χρηματοδότηση από
την ΕΕ

Национално
съфинансиране
Εθνική συγχρηματοδότηση
379

Общо към
31.05.2013
Σύνολο έως
και 31/05/2013

% на
изпълнение
Ποσοστό (%)
απορρόφησης

1 963

98%

Реално изплатени суми
Καταβληθέντα ποσά

Получени траншове от ЕК
ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Общо към
31.05.2013
Σύνολο έως
και 31/05/2013

% на
изпълнение
Ποσοστό (%)
απορρόφησης

Получени
траншове от ЕК
(дял на ЕС) към
31.05.2013
Ληφθέντα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(τμήμα της ΕΕ)
έως και 31/05/2013

935

46.69%

842

% на
изпълнение
Ποσοστό (%)
απορρόφησης

ОПТ

2 003

1 624

ОПОС

1 800

1 466

334

2 737

152.02%

419

23.26%

305

20,80%

ОПРР

1 601

1 361

240

1 545

96.52%

678

42.32%

495

36,40%

ОПРКБИ

51,83%

1 162

988

174

982

84.54%

546

46.96%

496

50,17%

ОПТП

56

48

8

53

94.77%

23

41.13%

16

32,74%

ОПРЧР

1 214

1 032

182

1 136

93.59%

498

41.08%

371

36,01%

ОПАК

181

154

27

146

80.67%

81

45.14%

62

40,21%

ОБЩО СКФ

8 019

6 673

1 345

8 565

106.8%

3 181

39.67%

2 587

38,77%

ПРСР

3 231

2 603

628

2 454

75,96%

1 524

47,17%

1 354

52,04%

ОП РСР

101

76

25

86

84,92%

31

31,00%

24

32,29%

ОБЩО ЗРФ

3 332

2 679

653

2 540

76,23%

1 555

46,68%

1 379

51,48%

ОБЩО

11 352

9 353

1 999

11 105

97,83%

4 737

41,73%

3 966

42,41%

ОПТ - Оперативна програма "Транспорт" / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταφορές» ; ОПОС - Оперативна програма "Околна среда" / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον»; ОПРР - Оперативна програма
"Регионално развитие" / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακή Ανάπτυξη»; ОПРКБИ - Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη της Ανταγωνιστικότητας της βουλγαρικής οικονομίας»; ОПТП - Оперативна програма "Техническа помощ" / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια»; ОПРЧР - Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси" / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ; ОПАК - Оперативна програма “Административен капацитет” / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική
Ικανότητα»; СКФ - Структурни и кохезионни фондове / Διαρθρωτικά Ταμείο και Ταμείο Συνοχής; ПРСР - Програмата за развитие на селските райони / Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης; ОП РСР - Оперативна програма "Развитие на сектор рибарство" / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη του τομέα της αλιείας».
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Бързи 18 км
18 χλμ σηδιροδρομική
γραμμή υψηλής ταχύτητας
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.

Бъдеще за
„Набуко“
Έχει μέλλον
το σχέδιο του
αγωγού Nabucco

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Μαρίν Ράικοφ εγκαινίασε νέα σιδηροδρομική γραμμή στη Βουλγαρία, η οποία συνδέει το Σβίλενγκραντ με τα
τουρκικά σύνορα. Τα τρένα της γραμμής θα είναι σε θέση να αναπτύσσουν
ταχύτητα μέχρι 160 χλμ. Το ανακατασκευασμένο τμήμα που είναι μήκους 18
χλμ., είναι πλήρως εξηλεκτρισμένο. Το τμήμα περιλαμβάνει και σιδηροδρομική γέφυρα η οποία περνάει πάνω από τον ποταμό Έβρο και έχει συνολικό μήκος 433 μέτρα και περίπου 8 μέτρα πλάτος. Οι κατασκευαστικές εργασίες της
τσεχικής εταιρείας OHL ZS η οποία είναι ο ανάδοχος του έργου, διήρκησαν περισσότερο από τρία χρόνια.

„Теленор“ купи GLOBUL
Στην Τέλενορ πωλήθηκε η Globul
ОТЕ продаде Глобул на „Теленор“. Според официалното
съобщение гръцката компания
ще получи за българския мобилен оператор 717 млн. евро. „На
базата на нашия опит с добре
представящите се операции на
„Теленор“ в района, вярваме, че
ще успеем да създадем стойност на българския пазар. Като
добавим нашия мащаб и опит
към компетентността и познаването на пазара от GLOBUL, ще
можем да предложим още по-добро качество и повече авангардни услуги на българските потребители“, заяви Йон Дредрик
Баксас от „Теленор груп“.

Ο ΟΤΕ πούλησε τη Globul στη
Telenor. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση η ελληνική εταιρεία θα λάβει από
την πώληση της βουλγαρικής εταιρείας κινητής τηλεφωνίας 717 εκατ. ευρώ.
«Βάσει της εμπειρίας μας σχετικά με την
εκτέλεση εργασιών της Telenor στην
περιοχή, πιστεύουμε κατηγορηματικά
ότι είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε αξία στην αγορά της Βουλγαρίας.
Εάν προσθέσουμε στο μέγεθος και την
εμπειρία μας την επαγγελματικότητα
και τη γνώση της αγοράς εκ μέρους της
GLOBUL, μπορούμε να προσφέρουμε
ακόμα πιο υψηλή ποιότητα και περισσότερο προηγμένες υπηρεσίες στους
Βουλγάρους καταναλωτές», δήλωσε ο
Jon Dredrik Baksas από Όμίλου Telenor.

Инвестиционното
решение за развитието на газопровода „Набуко“ ще бъде
взето до края на 2013
г., а строежът на
газопровода ще започне през 2015 г. Това
стана ясно на заседание на „Комитета
Набуко“ - координационната структура на страните и
компаниите, участващи в проекта. Проектът има за цел да
осигури доставки на
природен газ от находището Шах Дениз
и транспортирането му до европейския пазар.

Η επενδυτική απόφαση για την ανάπτυξη
του αγωγού «Nabucco»
θα ληφθεί μέχρι το τέλος του 2013 ενώ η κατασκευή του αγωγού θα
ξεκινήσει το 2015. Αυτό
κατέστη σαφές σε συνεδρίαση της «Επιτροπής
Nabucco» – μονάδας
συντονισμού των χωρών και των εταιρειών
που συμμετέχουν στο
έργο. Το σχέδιο έχει ως
σκοπό να εξασφαλίσει
προμήθεια φυσικού
αερίου από τη δεύτερη
φάση ανάπτυξης του
κοιτάσματος Σαχ Ντενίζ
στο Αζερμπαϊτζάν και
τη μεταφορά του στην
ευρωπαϊκή αγορά.

Фирмите
печелят

В контраст с бавния икономически растеж корпоративният сектор е увеличил печалбите си през
миналата година. Според данните през 2012 г. общата печалба на фирмите е 15.7 милиарда лв. Това
е с 10% повече в сравнение с 2011 г. Общата сума на декларираните загуби през 2012 г. намалява до
5.53 млрд. лв., което е с 12% под общите загуби за предходния период. Най-губещ е секторът „медии,
телекоми, интернет и звукозаписни компании“, в който печалбите се свиват с 20.5%.

Κερδίζουν οι
επιχειρήσεις

Σε αντίθεση με την βραδεία οικονομική ανάπτυξη, το περασμένο έτος ο επιχειρηματικός τομέας παρουσίασε αύξηση κερδών. Σύμφωνα με τα στοιχεία το 2012, το συνολικό κέρδος των επιχειρήσεων ανήλθε στα 15,7
δισ. BGN. Αυτό είναι κατά 10% περισσότερο σε σύγκριση με το 2011. Το συνολικό ποσό των δηλωμένων απωλειών το 2012 μειώθηκε σε 5.530 εκατ. BGN που είναι κατά 12% λιγότερο από το αντίστοιχο για την προηγούμενη περίοδο.
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„Развитието
изисква
общи усилия”
Главният редактор на „Балкански Хоризонти“
Веселин Митков в разговор с управителя на
Alpha Bank България Евангелос Литрас

«Η ανάπτυξη
απαιτεί ομαδικές
προσπάθειες»

Ο αρχισυντάκτης του «Βαλκανικοί ορίζοντες» Βέσελιν
Μίτκοφ σε συνομιλία με τον διευθυντή της Alpha Bank
Βουλγαρίας κ. Ευάγγελο Λύτρα
Снимки: Костадин кръстев - коко

Г-н Литрас, как оценявате състоянието на
българската банкова система в момента?
Банковата система на страната е стабилна,
а темповете на икономически растеж дават
положителен сигнал. Това потвърждават
последните данни на БНБ, които показват,
че към края на март 2013 г. е отбелязано 12%
увеличение на депозитите на българските
домакинства спрямо същия месец на 2012
г., като размерът им възлиза на 33 млрд. лв.
(около 17 милиарда евро). Тази положителна тенденция започна през 2012 г., когато
също имаше увеличение на депозитите от
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Κ. Λύτρα, πώς θα αξιολογούσατε την κατάσταση του βουλγαρικού τραπεζικού συστήματος
αυτή τη στιγμή;
Το Τραπεζικό Σύστημα της χώρας εμφανίζει σταθερότητα, ενώ οι ρυθμοί ανάπτυξής του παρουσιάζουν θετικό πρόσημο. Εις ενίσχυση όσων αναφέρω
έρχονται και οι πρόσφατες ανακοινώσεις της Κεντρικής Τραπέζης της Βουλγαρίας, που δείχνουν με
το τέλος Μαρτίου 2013 να έχει καταγραφεί αύξηση
12% των καταθέσεων των βουλγαρικών νοικοκυριών, έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2012, και το
ύψος των καταθέσεων των νοικοκυριών διαμορφώθηκε σε 33 δισ. λέβα (περίπου 17 δισ. ευρώ). Η

Целта е банковата
система отново да се
превърне в лост на
развитие
Ζητούμενο είναι να αποτελέσει το τραπεζικό σύστημα
και πάλι τον μοχλό της
ανάπτυξης
ХОРИЗОНТИ / ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ | 27

Интервю / συνέντευξη
порядъка на 4 млрд. лв. Този факт значително спомага за постепенното подобряване на
икономическия климат, създавайки условия за
възвръщане на доверието в перспективите
на българската икономика.
Установяваме, че капиталовата адекватност на финансовата система се намира в
границите на предвидените нива, което от
своя страна подпомага банковата система
да продължи динамиката си на развитие. Друго положително развитие е продължаващият
спад на цената на жилищните кредити.
Затова можем да твърдим, че в една
трудна конюнктура с много пречки и предизвикателства банковата система е стъпила
здраво на земята, отчита забележителна
стабилност и показва, че е в състояние да
допринесе за развитието в икономиката на
страната и в бъдеще.
Каква е ролята на Alpha Bank България за
системата?
Alpha Bank България присъства във всички
основни области на банковата дейност, и
по-специално в сферата на бизнеса, потребителското и ипотечното кредитиране
– сектори, които са от жизнена важност
за възстановяването на икономическата активност на страната.
Alpha Bank България продължава напред,
след като успешно приключи увеличаването
на капитала си от частни акционери и придоби Emporiki Bank. Това ни дава основание да
вярваме, че ще запазим своето установено
положително присъствие в България.
Какви са предизвикателствата към банките в страната и как те, и в частност
Alpha Bank, се справят с тях?
Най-голямото предизвикателство пред икономиката като цяло и в частност пред банковата система, която е нейната движеща
сила, е необходимостта от растеж. Необходимо е да се създадат условия за укрепване
доверието в перспективите на българската
икономика. Необходимо е икономиката да
достигне следващия си етап на развитие.
Много е важно, че хората демонстрират
доверие в банките и продължават да спестяват. Но поради несигурната обстановка
се наблюдава свиване на потреблението, на
растежа на бизнеса. Затова е необходимо
нагласата по отношение на икономическата среда да бъде положителна. Това е единствената посока за всички нас в настоящия
момент.
Необходимо е да бъдат преодолени несигурността и нерешителността на предприемачеството, то да надмогне колебанието
и страха си и да се обърне повече навън. Днес
изходът от кризата в международен план
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БИОграфия
Г-н Евангелос Литрас (50) е роден в
Гърция. След като
се дипломира в
родината си със
степен бакалавър
по икономика от
Университета в
Пирея, той придобива и магистърска
степен по бизнес
администрация в
Атинския университет за икономика и бизнес. Назначен е за управител
за България на
Alpha Bank България през септември 2010 г. Професионалната му
кариера преминава през повече от
20 години опит в
банкирането. През
този период г-н Литрас заема водещи
позиции в структурата на Alpha Bank
Group.

Необходимо
е да бъдат
преодолени несигурността и
нерешителността на
предприемачеството
Πρέπει να
καμφθεί η
αμηχανία και
η αναποφασιστικότητα των
επιχειρήσεων

θετική αυτή πορεία είχε ξεκινήσει από το 2012 όπου
σημειώθηκε επίσης αύξηση των καταθέσεων, της
τάξεως των τεσσάρων δις λέβα. Το γεγονός αυτό
βοηθά σημαντικά στη σταδιακή βελτίωση του οικονομικού κλίματος δημιουργώντας συνθήκες για την
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις προοπτικές
της βουλγαρικής οικονομίας.
Διαπιστώνουμε επίσης ότι η κεφαλαιακή επάρκεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι
εντός των προβλεπόμενων ορίων, με αποτέλεσμα το τραπεζικό σύστημα να καθίσταται ισχυρό
προκειμένου να συνεχίσει την αναπτυξιακή του
δυναμική. Μια ακόμα θετική εξέλιξη αποτελεί η συνεχιζόμενη μείωση του κόστους των στεγαστικών
δανείων.
Μπορούμε λοιπόν, σε γενικές γραμμές, να πούμε
ότι μέσα σε μια συγκυρία δύσκολη, με πολλές προκλήσεις και εμπόδια, το τραπεζικό σύστημα πατάει
γερά στα πόδια του, εμφανίζει αξιόλογη σταθερότητα και δείχνει ότι είναι σε θέση να συμβάλλει στην
φυγή προς τα εμπρός της οικονομίας της χώρας.
Ποιος είναι ο ρόλος της Alpha Bank Βουλγαρίας
στο τραπεζικό σύστημα;
Η Alpha Bank Βουλγαρίας έχει παρουσία σε όλους
τους σημαντικούς τομείς τραπεζικών δραστηριοτήτων, ιδιαιτέρως στην επιχειρηματική, καταναλωτική
και στεγαστική πίστη, τομείς ζωτικής σημασίας για
την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας της
χώρας.
Η Alpha Bank προχωράει μπροστά, έχοντας ήδη
ολοκληρώσει την αύξηση κεφαλαίου από ιδιώτες
μετόχους και την κεφαλαιακή ενίσχυση από την
εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης, πράγμα που μας
δίνει ακόμα μεγαλύτερη αισιοδοξία ότι η ήδη θετική
μας παρουσία στην Βουλγαρία θα συνεχιστεί.
Ποιες είναι οι προκλήσεις για τις τράπεζες της
χώρας και πώς τις αντιμετωπίζει συγκεκριμένα
η Alpha Bank;
Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η οικονομία συνολικά και κατ’ επέκταση το τραπεζικό
σύστημα – που αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της –
είναι η ανάγκη για ανάπτυξη. Είναι πολύ σημαντικό
να υπάρξουν συνθήκες για την σταθεροποίηση της
εμπιστοσύνης στις προοπτικές της βουλγαρικής οικονομίας. Είναι ανάγκη η οικονομία να περάσει στο
επόμενο στάδιο, αυτό της ανάπτυξης.
Είναι πολύ σημαντικό ότι ο κόσμος δείχνει εμπιστοσύνη στις τράπεζες και συνεχίζει να αποταμιεύει. Λόγω όμως του ανασφαλούς περιβάλλοντος,
αναβάλλεται η κατανάλωση, η αύξηση της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και η πραγματοποίηση των επενδύσεων. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει θετική προσδοκία για το οικονομικό περιβάλλον. Αυτό
είναι μονόδρομος για όλους μας αυτή την εποχή.
Πρέπει να καμφθεί η αμηχανία και η αναποφασιστικότητα των επιχειρήσεων. Να σταματήσουν να
είναι διστακτικές ή και φοβικές και να κοιτάξουν να
μετασχηματιστούν προκειμένου να γίνουν περισσότερο εξωστρεφείς. Σήμερα η έξοδος από την κρίση

разчита на икономическия растеж, който е
движен предимно от износа.
Alpha Bank присъства вече 18 години в
България, като непрекъснато се стреми да
участва в развитието на страната. Със
своята дългогодишна история и опит в банкирането в региона банката познава добре
предизвикателствата, пред които е изправена икономиката, и разполага с решения в
подкрепа на стремежа за развитие и просперитет: Първо – като подпомага стабилизирането на едрите предприятия посредством цялостни решения; второ – като
подпомага младите дребни предприемачи да
реализират своята бизнес визия, осигурявайки им сигурност и иновативни продукти.
И трето – като подпомага физически лица и

διεθνώς επιταχύνεται με την ανάπτυξη η οποία
στηρίζεται περισσότερο στις εξαγωγές.
Η Alpha Bank βρίσκεται ήδη 18 χρόνια στη
Βουλγαρία, έχοντας σταθερή επιδίωξη την συμμετοχή της στην ανάπτυξη της χώρας. Έχοντας μια
μακρά ιστορία στην περιοχή γνωρίζει πολύ καλά
τις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει η οικονομία
και έχει τις λύσεις για να υποστηρίξει στην προσπάθεια για ανάπτυξη και ευημερία: Πρώτον, ενισχύοντας τις μεγάλες επιχειρήσεις με ολοκληρωμένες
λύσεις, δεύτερον προσφέροντας ασφάλεια και ελκυστικά προϊόντα στους νέους, μικρούς επιχειρηματίες ώστε να πραγματοποιήσουν το επιχειρηματικό
τους όραμα, και τρίτον βοηθώντας ιδιώτες και οικογένειες να κατακτήσουν ένα υψηλότερο επίπεδο
ζωής μέσα από ανταγωνιστικές λύσεις στις οποίες
μπορούν να βασιστούν.
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Ποιες είναι οι προβλέψεις σας για την ανάπτυξη
του τραπεζικού τομέα;
Η διαρκούσα διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση οδηγεί όλους τους παράγοντες, ανάμεσά τους και τις
τράπεζες, να εργαστούν από κοινού και να αποκαταστήσουν ξανά την αξιοπιστία και τη σταθερότητα
του συστήματος. Ζητούμενο είναι να αποτελέσει το
τραπεζικό σύστημα και πάλι τον μοχλό της ανάπτυξης. Είναι μια πρόκληση για τον τραπεζικό κλάδο ο
οποίος έχει όλα τα εφόδια και την υποδομή να τα
καταφέρει. Ένα μικρό παράδειγμα μεταστροφής του
κλίματος είναι ότι δεχόμαστε τελευταία, όλο και περισσότερες αιτήσεις για δάνεια που αφορούν υποδομές και δημιουργία νέων projects. Αυτό για εμάς
είναι ένα ελπιδοφόρο δείγμα. Ασφαλώς όμως, η
ανάπτυξη που αναφέραμε προηγουμένως δεν είναι
υπόθεση μόνο του τραπεζικού συστήματος, απαιτεί
συνέργειες και κοινωνική και πολιτική σταθερότητα.
Απαιτεί με απλά λόγια, ομαδική προσπάθεια.

семейства да постигнат по-висок стандарт
на живот чрез конкурентни решения, на които могат да разчитат.
Какви са прогнозите ви за развитието на
банковия сектор?
Продължителната международна финансова
криза принуди всички играчи, в това число и
банките, да заработят заедно за възстановяване надеждността и стабилността на системата. Целта е банковата система отново да се превърне в лост на развитие. Това е
едно предизвикателство за банковия сектор,
като той разполага с всички необходими
предпоставки, за да се справи. Малък пример
за промяна е фактът, че в последно време
получаваме все повече заявления за кредити,
свързани с инфраструктурата и реализирането на нови проекти. Това за нас е обещаващ знак. Но, разбира се, подобно развитие
е обект не само на банковата система, то е
процес от синергии между социалната и политическата дейност за стабилизиране. Изисква се, просто казано, екипна работа.
Какъв ще е фокусът на Alpha Bank България?
В условията на една постоянно променяща
се икономическа среда Alpha Bank не би могла да не адаптира продуктите и услугите
си в съответствие с новите потребности
на своите клиенти. Банката възнамерява да
насочи дейността си в следните три направления: към частните клиенти, които желаят
да спестяват по най-добрия начин своите
средства и активи, на които да предоставя конкурентни условия и възможности; към
младите малки и средни предприемачи, на
които да предоставя банкови решения и
сигурност, напътствие и полезни съвети,
базирани на солидния опит, с който банката
разполага по отношение на особеностите
на пазарите в региона; към големите предприятия, на които да предложи стабилност,
доверие и един уникален пакет от интегрирани решения.
Alpha Bank България подпомага работата
на Гръцкия бизнес съвет в България (ГБСБ)
от години. Как оценявате работата на организацията и, според вас лично, като член
на управителния съвет, какви са целите є?
Голяма дял от преките чуждестранни инвестиции в България идват от Гърция. Тези данни са доказвателство за големият интерес и
значението на гръцките предприятия в българската икономика.
Като член на ГБСБ съм в състояние да познавам проблемите, нуждите и възможностите на гръцката бизнес общност, която има
определящ за икономиката на страната принос. Българският пазар продължава да пре30 | ХОРИЗОНТИ / ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

CV
Ο κ. Ευάγγελος Λύτρας (50) γεννήθηκε
στην Ελλάδα. Αφού
αποφοίτησε από το
τμήμα Οικονομικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Πειραιώς , απέκτησε και
ένα μεταπτυχιακό
τίτλο στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων από
το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Διορίστηκε διευθυντής της Alpha
Bank Βουλγαρίας
το Σεπτέμβριο του
2010. Η σταδιοδρομία του συνεχίζεται με περισσότερα από 20 χρόνια
εμπειρίας στον τραπεζικό τομέα. Κατά
τη διάρκεια αυτής
της περιόδου, ο
κ. Λύτρας κατείχε
ηγετικές θέσεις στη
δομή του Ομίλου
της Alpha Bank.

Ποια θα είναι η μελλοντική εστίαση της Alpha
Bank Βουλγαρίας;
Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και εύθραυστο
οικονομικό περιβάλλον, δεν θα μπορούσε η Alpha
Bank να μην προσαρμόσει τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες της σύμφωνα με τις νέες ανάγκες των
πελατών με τους οποίους η Τράπεζα έρχεται σε επαφή. Στο επόμενο χρονικό διάστημα η Τράπεζα θα
κινηθεί προς τρείς κατευθύνσεις:. Προς τους ιδιώτες
πελάτες που επιθυμούν να αποταμιεύσουν με τον
καλύτερο τρόπο τις οικονομίες τους και τα διαθέσιμά τους, παρέχοντας τους ανταγωνιστικούς όρους
και επιλογές; Προς τους νέους, μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες, παρέχοντας τραπεζικές λύσεις,
ασφάλεια, καθοδήγηση και πολύτιμες συμβουλές
βασισμένες στην τεράστια πείρα της Τραπέζης στις
ιδιαίτερες αγορές της περιοχής μας; Προς τις μεγάλες επιχειρήσεις παρέχοντας σταθερότητα, εμπιστοσύνη και ένα μοναδικό πακέτο ολοκληρωμένων
λύσεων.
Η Alpha Bank Bulgaria υποστηρίζει το έργο του
Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη
Βουλγαρία (HBCB) εδώ και χρόνια. Πώς αξιολογείτε το έργο του οργανισμού; Σύμφωνα με τη
γνώμη σας ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ποιοι θα είναι οι στόχοι του Ε.Ε.Σ.Β.;
Μεγάλο μέρος των αμέσων ξένων επενδύσεων στην
Βουλγαρία προέρχεται από την Ελλάδα. Το στοιχειό
αυτό επιβεβαιώνει το μεγάλο ενδιαφέρον και τη σημασία των ελληνικών επιχειρήσεων στην Βουλγαρική οικονομία.
Με την παράλληλη ιδιότητά μου ως μέλους του
HBCB είμαι σε θέση να γνωρίζω τα προβλήματα, τις
ανάγκες και τις δυνατότητες της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας η οποία έχει συμβάλλει καθοριστικά στην οικονομία της χώρας. Η βουλγαρική αγορά συνεχίζει να παρέχει ευκαιρίες τις οποίες
είναι σημαντικό να τις διαγνώσουμε έγκαιρα, σωστά
και να χαράξουμε αποτελεσματική στρατηγική για
την εκμετάλλευσή τους.

Показахме като
съвет, че можем
да установим
връзки на взаимно доверие,
да служим като
опора
Ως Επιμελητήριο
έχουμε αποδείξει
ότι μπορούμε να
δημιουργήσουμε
σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης,
να αποτελέσουμε
στήριγμα
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Интервю / συνέντευξη

доставя възможности и е важно те да бъдат установявани своевременно и правилно,
за да бъде начертана ефективна стратегия
за тяхното реализиране.
Като съвет, който стабилно стои до
гръцкия бизнес в България, ние показахме, че
можем да установим връзки на взаимно доверие, да служим като опора и да си партнираме с цел да постигнем общи бизнес успехи.
България тепърва трябва да подобри усвояването на еврофондове, за да засили своята икономика. Могат ли гръцките компании да помогнат с ноу-хау?
Гръцките компании работят със значителен
успех и имат съществен принос за икономическия живот на България. Тъй като притежават по-голям опит и ноу-хау в привличането на европейски фондове, те са в
състояние да предадат тези познания тук в
България. Ясно е, че това ще бъде от полза за
всички и ще даде значителен тласък на икономиката и предприемачеството, но и ще
създаде ценна за бъдещето основа.
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Ως Επιμελητήριο με την διαχρονική, σταθερή
παρουσία μας δίπλα στον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο της Βουλγαρίας έχουμε αποδείξει ότι
μπορούμε να δημιουργήσουμε σχέσεις αμοιβαίας
εμπιστοσύνης, να αποτελέσουμε στήριγμα και να
συμπράξουμε με στόχο κοινές επιχειρηματικές επιτυχίες.
Η Βουλγαρία θα συνεχίσει να βελτιώνεται σε
σχέση με την απορρόφηση των κονδυλίων της
ΕΕ προκειμένου να τονώσει την οικονομίας
της. Θα μπορούσαν οι ελληνικές εταιρείες να
βοηθήσουν με τεχνογνωσία πάνω σε αυτή την
κατεύθυνση;
Οι ελληνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται με
σημαντική επιτυχία και έχουν ουσιαστική συμβολή
στην οικονομική ζωή της Βουλγαρίας. Έχοντας μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία σχετικά με την
προσέλκυση ευρωπαϊκών κονδυλίων, είναι σε θέση
να μεταδώσουν την τεχνογνωσία αυτή και εδώ. Κάτι
τέτοιο είναι πασιφανές ότι θα είναι προς όφελος
όλων, καθώς θα δώσει σημαντική τόνωση στην οικονομία και την επιχειρηματικότητα αλλά και θα δημιουργήσει μια υποδομή πολύτιμη για το μέλλον.

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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Изпълнителният директор на Supercell Илкка
Паананен в Хелзинки: „Просто измислете нещо
страхотно, нещо, което потребителите обичат“

И

лкка Паананен казва, че най-добрият начин да
направите пари от мобилни игри е да спрете да мислите за правене на пари. Вместо
тях мислете за самото забавление. Според
Паананен компаниите, които поставят приходите над
забавлението, в крайна сметка ще се провалят. „Наистина е толкова елементарно – просто измислете нещо
страхотно, нещо, което потребителите обичат“, казва 34-годишният финландец.
Паананен е изпълнителен директор на Supercell, стартъп, който има удивителен растеж почти за един ден.
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Ο εκτελεστικός διευθυντής της Supercell Ilkka
Paananen στο Ελσίνκι: «Απλά σκεφτείτε κάτι
φοβερό, κάτι που να αγαπήσουν οι καταναλωτές»

Компанията има само две заглавия в App Store на Apple
– играта със защитни кули Clash of Clans и социалната
земеделска игра Hay Day, но има оборот от 100 млн. долара през миналата година и 179 млн. долара само през
първата четвърт на 2013 г. Supercell има нетна печалба
от 104 млн. долара за тези първи три месеца, след приспадането на разходите, както и 30-процентния дял на
Apple.
С дневен оборот от 24 млн. долара перспективата
пред Supercell вече е за повече от 800 млн. за цялата
2013 г., може би дори цял милиард. Supercell привлича 8.5

Свръхзвуков
растеж от
Финландия
За по-малко от година Supercell пусна две от най-големите
приложения в историята на Apple. Сега те правят оборот
от $70 млн. на месец
От Карстен Страус

Υπερηχητική
ανάπτυξη από
τη Φινλανδία
Σε λιγότερο από ένα χρόνο η Supercell κυκλοφόρησε δύο από τις
μεγαλύτερες εφαρμογές στην ιστορία της Apple. Τώρα αυτές κάνουν
έναν κύκλο εργασιών ύψους 70 εκατομμυρίων δολαρίων ανά μήνα
Από την Karsten Strauss

Ο

Ilkka Paananen θεωρεί πως ο καλύτερος τρόπος για να
κερδίσει κανείς από τα παιχνίδια για κινητά τηλέφωνα
είναι να σταματήσει να σκέφτεται τα χρήματα και αντί
γι’αυτά να σκεφτεί τη διασκέδαση. Σύμφωνα με τον
Paananen, οι εταιρείες που βάζουν πάνω από όλα το κέρδος είναι
καταδικασμένες σε αποτυχία. «Είναι πράγματι τόσο απλό – πρέπει
απλά να σκεφτείτε κάτι φοβερό, κάτι που να αγαπήσουν οι καταναλωτές», προσθέτει ο 34χρονος Φινλανδός.
Ο Paananen είναι εκτελεστικός διευθυντής της Supercell –
εταιρεία που σημείωσε εντυπωσιακή ανάπτυξη σχεδόν εν μία νυκτί. Η εταιρεία έχει μόνο δύο τίτλους στο App Store της Apple – το

παιχνίδι με αμυντικούς πύργους Clash of Clans και το κοινωνικόαγροτικό παιχνίδι Day Hay. Ωστόσο, το περασμένο έτος ο κύκλος
εργασιών της άγγιξε τα 100 εκατομμύρια δολάρια και το πρώτο
τρίμηνο του 2013 τα 179.000.000 δολάρια. Τα καθαρά κέρδη της
Supercell για τους πρώτους τρεις μήνες ανέρχονται στα 104 εκατομμύρια δολάρια μετά την αφαίρεση των εξόδων και του μεριδίου της Apple (30%).
Με ημερήσιο κύκλο εργασιών ύψους 24 εκατομμυρίων δολαρίων, οι προοπτικές κέρδους της Supercell ήδη ξεπερνούν τα 800
εκατ. ευρώ για όλο το 2013, ίσως και το ένα δισεκατομμύριο. Η
Supercell καθημερινά προσελκύει 8,5 εκατ. παίκτες που παίζουν
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млн. играчи всеки ден, които играят средно
по 10 пъти на ден.
Тези прекрасни статистики привлякоха
финансиране от 130 млн. долара за 16.7% от
компанията през февруари 2013 г., оценявайки я на 770 млн. долара. Толкова много
пари наведнъж могат да объркат плана на
малка компания, но Паананен не се притеснява от това. Най-малкото, с тези средства служителите ще получат така необходимото ново офисно пространство.
Нийл Раймър от Index, чиято фирма удря
джакпота със Skype и Dropbox, е убеден, че
Supercell може да стане голяма работа: „От
време на време ти се предоставя възможността да инвестираш в едно такова студио, което има някаква собствена технология или различен подход към пазара“.
Повечето студиа за игри имат автократичен изпълнителен продуцент, който
контролира цялата работа на дизайнери и
програмисти. Разработчиците на Supercell
обаче са по-свободни – те работят в автономни групи от пет до седем души. Всяка
група измисля собствени идеи за игри. Те
пускат идеите си за преглеждане от Паананен (той не помни да е пропускал някое
предложение) и след това ги развиват в
игри. Ако тимът я харесва, останалата
част от служителите могат да я играят
пробно. Ако и на тях им хареса, играта се
качва тестово в канадския App Store. Ако
е хит там, тогава ще се счита готова
за световна дистрибуция. Този подход на
различни етапи е убил четири игри досега,
като всеки мъртъв проект е повод за празнуване. Служителите отварят шампанско
и правят наздравица при своя провал. „Ние
може би не искаме наистина да празнуваме

Clash of Clans
към момента е най-печелившото
приложение
за всички
времена
Το Clash
of Clans είναι σήμερα η
πιο κερδοφόρα εφαρμογή
όλων των εποχών

κατά μέσο όρο 10 φορές την ημέρα.
Αυτά τα καταπληκτικά στατιστικά προσέλκυσαν χρηματοδότηση ύψους 130 εκατ. δολαρίων,
ποσό που αντιστοιχεί στο 16,7% της εταιρείας τον
Φεβρουάριο του 2013, ενώ το κόστος της υπολογίζεται σε 770 εκατ. δολάρια. Τόσα πολλά χρήματα
είναι πιθανό να μπερδέψουν τα σχέδια μιας μικρής
επιχείρησης, αλλά ο Paananen δεν ανησυχεί γι ‘αυτό.
Τουλάχιστον το εν λόγω ποσό μπορεί να εξασφαλίσει τον πολύ αναγκαίο νέο χώρο γραφείων για τους
υπαλλήλους.
Ο Neil Rimer από το Index, του οποίου η εταιρεία
χτύπησε το τζάκποτ με το Skype και το Dropbox, είναι βέβαιος ότι η Supercell μπορεί να γνωρίσει μεγάλη επιτυχία: «Κάποιες φορές σου δίνεται η ευκαιρία
να επενδύσεις σε ένα τέτοιο στούντιο που διαθέτει
δική του τεχνολογία ή εφαρμόζει μια διαφορετική
προσέγγιση στην αγορά».
Τα περισσότερα στούντιο παιχνιδιών έχουν έναν
αυταρχικό διευθυντή παραγωγής, ο οποίος ελέγχει
όλη τη δουλειά των σχεδιαστών και των προγραμματιστών. Οι προγραμματιστές της Supercell, ωστόσο,
είναι πιο ελεύθεροι – εργάζονται σε αυτόνομες ομάδες από πέντε έως επτά άτομα. Κάθε ομάδα παράγει
τις δικές της ιδέες για παιχνίδια. Ύστερα, οι ιδέες
προωθούνται για επανεξέταση από τον Paananen
(ο τελευταίος δεν θυμάται να έχει παραμελήσει κάποια πρόταση), και στη συνέχεια δημιουργούνται
τα παιχνίδια. Αν το παιχνίδι αρέσει στην ομάδα, τότε
και οι υπόλοιποι υπάλληλοι μπορούν να το παίξουν
δοκιμαστικά. Αν αρέσει και σ’αυτούς, τότε το παιχνίδι ανεβάζεται δοκιμαστικά στην καναδική App Store.
Αν πετύχει εκεί, τότε θεωρείται έτοιμο για παγκόσμια
διανομή. Αυτή η προσέγγιση σε διάφορα στάδια
έχει αποκλείσει τέσσερα παιχνίδια μέχρι τώρα και
κάθε αποτυχημένο έργο είναι αφορμή για γιορτή. Οι
υπάλληλοι ανοίγουν σαμπάνια και κάνουν πρόποση
για την ήττα τους. «Δεν είναι τόσο η αποτυχία που
θέλουμε να γιορτάσουμε αλλά πιο πολύ το τι έχουμε

Плати, за да играеш
Clash of Clans на Supercell е едно от най-печелившите приложения в историята на iTunes. Ето какво ще ви струва в пари и
време, за да стегнете защитата на вашите градове.

Πληρώσε για να παίξεις

Το παιχνίδι Clash of Clans της Supercell είναι μια από τις πιο επιτυχημένες εφαρμογές στην ιστορία της iTunes. ΔΕΙΤΕ ΤΙ θα σας κοστίσει
σε χρήματα και χρόνο να ενισχύσετε την ασφάλεια των πόλεων σας.

Ниво 1 / Επίπεδο 1
Оръдие / ΟΠΛΟ

Ниво 3 Επίπεδο 3
Варварин / Βάρβαρος

Ниво 11 / Επίπεδο 11
еликсир / ελιξίριο

Ниво 3 / Επίπεδο 3
Дракон / Δράκος

Ниво 7 / Επίπεδο 7
кула / Πύργος

Ниво 3 / Επίπεδο 3
Арбалет / βαλλίστρα

$0.01 | 1 минута
$0.01 |1 λεπτό

$1.08 | 1 ден
$1.08 | 1 ημέρα

$2.40 | 2 дена
$2.40 | 2 ημέρες

$8.08 | 10 дена
$8.08 | 10 ημέρες

$12.59 | 10 дена
$12.59 | 10 ημέρες

$17.61 | 14 дена
$17.61 | 14 ημέρες
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провала, а по-скоро това, което сме научили
от този провал“, казва Паананен.
Supercell е нова компания, но има директори ветерани. Паананен, който е и съосновател на Supercell, и Микко Кодисоя продават
първия си стартъп Sumea през 2004 г. за 6
млн. долара в брой и още 12 млн. в акции на
Digital Chocolate и остават там още 6 години. След това те се отделят с трима колеги,
за да стартират Supercell. „Имахме чувството, че трябва да изградим нещо отново от
нулата.“
Supercell си осигурява 12 млн. долара през
2011 г. от кръг за набиране на рисков капитал, воден от Accel, който оценява компанията на 52.3 млн. След това променя
стратегията си, изоставяйки всички други
платформи и фокусирайки се върху таблети,
и по-конкретно iPad. Компанията пуска Clash
of Clans и Hay Day през лятото на 2012 г. До
края на годината двете игри са в топ 5 на
App Store по-дълго от всяка друга игра през
годината, а Clash of Clans към момента е найпечелившото приложение за всички времена.
Игрите привличат потребители, защото
са прости за игра и препълнени със завладяващи детайли като кикотещи се прасета или
риби, които подскачат от комикси. Героите
от Clash of Clans пък приличат на кечиста
Хълк Хоган, който язди глиган. „Игрите трябва да завладяват играчите“, казва Кодисоя.
Те заплащат за играта с пари, време или
и двете. В Hay Day можете да харчите, за да
ускорите производството на яйца и мляко или да подобрите силозите и плевните.
В Clash of Clans играчите могат да купуват
скъпоценни камъни, за да забързат производството на войниците, и да ги превръщат
в злато или еликсир, за да подобрят сгради,
стени и войници.
Паананен казва, че игрите не са предназначени да бъдат в стил „плати, за да спечелиш“. Можете да се сдобиете с ресурси чрез
отдадена игра. Някои от водещите играчи
в света не са дали и стотинка, но анализаторът от Wedbush Securities Майкъл Пахтер
винаги е губел в Clash of Clans, докато не е започнал да харчи пари. „Икономиката, която
те са построили в играта, е структурирана
така, че винаги да не ви достига по нещичко“, казва Пахтер.
Паананен казва, че плановете на Supercell
за следващите три години включват игри за
Андроид, експанзия в Азия и още глобални хитове. Това ще е нещо добро за служителите
на Supercell. През април бордът на директорите гласува да даде опции за акции на всички служители, не само на тези по-високо в
йерархията. „Казахме си, това не е в синхрон
с нашите ценности. Трябва да дадем акции
на всички.“

„Ние празнуваме това,
което сме
научили от
всеки един
провал“
«Δεν γιορτάζουμε την αποτυχία αλλά το
τι έχουμε μάθει απ’αυτήν»

μάθει απ’αυτήν», σχολιάζει ο Paananen.
Η Supercell είναι μια νέα εταιρεία μεν, με διευθυντές βετεράνους δε. Ο Paananen, ο οποίος είναι επίσης συνιδρυτής της Supercell, και ο Mikko Kodisoya
πούλησαν το 2004 την πρώτη τους εταιρεία Sumea
για 6 εκατομμύρια δολάρια και μετοχές αξίας 12
εκατ. ευρώ της Digital Chocolate, στην οποία και
παρέμειναν για άλλα έξι χρόνια. Στη συνέχεια, αποσύρθηκαν με άλλους τρεις συναδέλφους για να
ιδρύσουν τη Supercell. «Είχαμε την αίσθηση ότι χτίζουμε κάτι πάλι από το μηδέν».
Η Supercell εξασφάλισε 12 εκατ. δολάρια το
2011 από κύκλο συγκέντρωσης επιχειρηματικών
κεφαλαίων με επικεφαλής τον Accel, ο οποίος εκτίμησε την εταιρεία στα 52,3 εκατ. δολάρια, ενώ στη
συνέχεια άλλαξε τη στρατηγική του, εγκαταλείποντας όλες τις άλλες πλατφόρμες και εστιάζοντας σε
τάμπλετ και πιο συγκεκριμένα σε iPad. Η εταιρεία
εγκαινίασε το Clash of Clans και το Hay Day το καλοκαίρι του 2012. Έως το τέλος του έτους, και τα δύο
παιχνίδια βρίσκονταν στο top 5 του App Store περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι αυτή τη
χρονιά, ενώ το Clash of Clans σήμερα αποτελεί την
πιο κερδοφόρα εφαρμογή όλων των εποχών.
Τα παιχνίδια προσελκύουν τους χρήστες επειδή
παίζονται εύκολα και είναι γεμάτα με συναρπαστικά χαρακτηριστικά όπως ψάρια και γουρούνια που
χαχανίζουν και ξεπηδούν από κόμικ. Οι ήρωες από το
Clash of Clans μοιάζουν με τον παλαιστή Hulk Hogan
που καβαλάει αγριογούρουνο. «Τα παιχνίδια πρέπει να
συνεπαίρνουν τους παίκτες», σχολιάζει ο Kodisoya.
Οι τελευταίοι πληρώνουν για τα παιχνίδια με
χρήματα, με χρόνο ή και με τα δύο. Στο Hay Day
μπορείτε να δαπανήσετε για την παραγωγή αυγών
και γάλακτος ή για να βελτιώσετε τους αχυρώνες και
τις αποθήκες. Στο Clash of Clans οι παίκτες μπορούν
να αγοράσουν πολύτιμους λίθους για να επιταχύνουν την παραγωγή των στρατιωτών τους ή να τους
μετατρέψουν σε χρυσάφι ή κάποιο ελιξίριο έτσι
ώστε να βελτίωσουν κτίρια, τοίχους και στρατιώτες.
Ο Paananen τονίζει πως τα παιχνίδια δεν προορίζονται να είναι σε στιλ «πλήρωσε για να κερδίσεις».
Μπορείτε να αποκτήσετε πόρους αν αφοσιωθείτε
στο παιχνίδι. Μερικοί από τους κορυφαίους παίκτες
ανά τον κόσμο δεν έχουν ξοδέψει ούτε ένα ευρώ,
ενώ ο αναλυτής από τη Wedbush Securities Michael
Pahter πάντα έχανε στο Clash of Clans μέχρι που
ξεκίνησε να δαπανεί χρήματα. «Οι οικονομίες που είναι ενσωματωμένες στο παιχνίδι είναι σχεδιασμένες
έτσι ώστε πάντα κάτι να μην αρκεί», λέει ο Pahter.
Ο Paananen σημειώνει πώς τα σχέδια της
Supercell για τα επόμενα τρία χρόνια περιλαμβάνουν παιχνίδια για Android, επέκταση της εταιρείας
στην Ασία και μια επιτυχημένη πορεία παγκοσμίως.
Αυτό θα είναι κάτι θετικό για τους υπαλλήλους της
Supercell. Τον Απρίλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο ψήφισε την παροχή δικαιωμάτων αγοράς μετοχών σε
όλους τους εργαζομένους και όχι μόνο σε εκείνους
που βρίσκονται υψηλότερα στην ιεραρχία. «Θεωρήσαμε πως αυτό δεν συνάδει με τις αξίες μας. Πρέπει
να δώσουμε μετοχές σε όλους».
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На фокус / In Focus

В полза на бизнеса и хората
Προς όφελος των επιχειρήσεων
και των ανθρώπων
Бюро Веритас България
започва работа през
1995 г. и през годините
се налага като най-реномирания сертификационен орган в страната.
„Балкански хоризонти“
се срещна с управителя
на фирмата г-н Михаил
Вълков и г-н Хрисостомос Хрисостомидис, мениджър „Маркетинг
и продажби“.

Η εταιρεία Bureau Veritas
ιδρύθηκε στη Βουλγαρία το
1995 και αυτά τα χρόνια έχει
καθιερωθεί ως ο πιο διακεκριμένος φορέας πιστοποίησης
στη χώρα. Η ομάδα του «Βαλκανικοί ορίζοντες» συναντήθηκε με τον διευθυντή της εταιρείας, κ. Μιχαήλ Βάλκοφ και
με τον διευθυντή «Μάρκετινγκ
και πωλήσεων» κ. Χρυσόστομο
Χρυσοστομίδη.
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Η

εταιρεία Bureau Veritas ξεκίνησε τη
δραστηριότητά της στη Βουλγαρία το
1995 με κύρια κατεύθυνση την πιστοποίηση πλοίων πάνω στην ποιότητα
εκμετάλλευσης και την κατάστασή τους. Αυτό είναι
απαραίτητο για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και η προστασία του
περιβάλλοντος παραδείγματος χάρη.
«Αρχικά είχαμε μόνο ένα μικρό γραφείο στην
πόλη της Βάρνα, αλλά με τα χρόνια επεκταθήκαμε. Ξεκίνησαμε να αναπτύσσουμε δραστηριότητα
στην πιστοποίηση των διαχειριστικών συστημάτων
της Ποιότητας, του Περιβάλλοντος, της Υγιεινής και
Ασφάλειας της Εργασίας κ.α.», δηλώνει σήμερα ο
διευθυντής της Bureau Veritas Βουλγαρίας κ. Μιχαήλ
Βάλκοφ. Η εταιρεία θεωρείται ο πιο διακεκριμένος
φορέας πιστοποίησης στη χώρα, και σύντομα θα
αποκτήσει και το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς.

Снимка: гбсб

П

рез 1995 г. Бюро Веритас започва дейността си в България с
основната задача да сертифицира кораби – по отношение на качеството на експлоатацията им и тяхното
техническо състояние. Това е нужно, за да се
гарантират сигурността и безопасността
на човешкия живот на море или опазването
на околната среда например.
„Първоначално имахме само малък офис
във Варна, но през годините се разраснахме.
Започнахме да развиваме и дейност, свързана със сертификация на системи за управление на качество, околна среда, безопасни
условия на труд и други“, казва днес управителя на Бюро Веритас България г-н Михаил Вълков. Фирмата междувременно има
имиджа на най-реномирания сертификацио-

нен орган в страната, а скоро ще стане и
най-големият по пазарен дял. В момента се
работи усилено по въвеждане на доброволни системи за управление на качеството,
които се сертифицират спрямо различни
стандарти.
Като най-големия успех на Бюро Веритас
България, г-н Хрисостомос Хрисостомидис
отчита факта, че фирмата е институционализирала сертификационния бизнес в
страната. „Екипът ни успешно се справи с
растежа на икономиката в средата на предишното десетилетие, казва той. Бяхме
много добре подготвени.“
Не липсват и предизвикателства. Г-н Хрисостомидис казва, че в ситуация на икономическа криза качеството на образователната система получава първия голям удар.
Това съответно се отразява на качеството
и количеството на бизнеса, който се прави
в дадена държава. Така нуждата от професионално сертифициране намалява. „Често
фирмите оставят на втори план нуждата
да бъдат сертифицирани, за да докажат
своите качества да работят коректно в
бизнес средата“, казва г-н Вълков.
В такива кризисни времена Бюро Веритас
България разчита на качествения си персонал. „Ние сме уникални в обучението на хората и запазването им на топниво“, казва
г-н Вълков и добавя, че за да образоваш един
служител обикновено, отнема една година,
а още две са нужни да го направиш топспециалист.
Г-н Вълков говори и за амбициозната
стратегия на компанията майка (Бюро
Веритас има 185-годишна история и днес
оперира в 140 държави). Целта е в рамките
на три години глобалният оборот да се увеличи от 3.4 млрд. до 5.4 млрд. евро. „Предстоят ни много усилия, казва той. Ние обаче
сме способни да срещнем очакванията на
бизнеса, като продуцираме допълнителна
стойност не чрез цени, а чрез услуги.“
Думата „оптимизация“ тук е ключова не
само за развитието на Бюро Веритас България, но и за клиентите на фирмата. „Стандартизацията се приема от много фирми
като необходимост и търговско изискване
– за да спечелят търг или да рабоят с партньори от развитите икономики“, казва г-н
Хрисостомидис. Според него обаче е важно
компаниите да се сертифицират и доброволно, за да оптимизират своите процеси.
„Има голяма полза от прилагането на стандарт за мениджмънт системите в дадена
фирма.“ Това не само би гарантирало растеж за фирмите и на икономиката на България, а и е в тон с мотото на Бюро Веритас
още от основаването на фирмата – „Да
бъде в полза на бизнеса и хората“.

„Има голяма полза от
прилагането на стандарт за мениджмънт
системите в дадена
фирма“
«Μεγάλο είναι το όφελος από την
εφαρμογή τυποποιημένων
συστημάτων
διαχείρισης
σε μια εταιρεία“

Αυτή τη στιγμή η Bureau Veritas Βουλγαρίας επιδιώκει ενεργά την καθιέρωση εθελοντικών συστημάτων διαχείρισης ποιότητας που πιστοποιούνται
βάσει διαφορετικών προτύπων.
Ως τη μεγαλύτερη επιτυχία της Bureau Veritas
Βουλγαρίας ο κ. Χρυσόστομος Χρυσοστομίδης θεωρεί το γεγονός ότι η εταιρεία έχει θεσμοθετήσει στη
χώρα την επαγγελματική πιστοποίηση. «Η ομάδα
μας έχει αντιμετωπίσει επιτυχώς την ανάπτυξη της
οικονομίας στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας»,
σχολιάζει ο ίδιος «Ήμασταν πολύ καλά προετοιμασμένοι».
Υπάρχουν επίσης και οι προκλήσεις. Ο κ. Χρυσοστομίδης επισημαίνει ότι σε κατάσταση οικονομικής
κρίσης η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος
δέχεται το πρώτο μεγάλο πλήγμα. Αυτό με τη σειρά
του επηρεάζει την ποιότητα και επομένως την ποσότητα της επιχειρηματικής δραστηριοποίησης σε
μια χώρα. Έτσι, η ανάγκη επαγγελματικής πιστοποίησης μειώνεται. «Συχνά οι εταιρείες δεν θέτουν
ως προτεραιότητα την ανάγκη να πιστοποιηθούν
προκειμένου αποδείξουν ότι λειτουργούν σωστά
στο επιχειρηματικό περιβάλλον», σημειώνει ο κ.
Βάλκοφ.
Σε τέτοιες εποχές κρίσης η Bureau Veritas Βουλγαρίας στηρίζεται στην ποιότητα του προσωπικού
της. «Είμαστε μοναδικοί ως προς την εκπαίδευση
που προσφέρουμε και στο να διατηρούμε στη συνέχεια το κορυφαίο επίπεδο αυτών των εκπαιδευμένων», δήλωσε ο κ. Βάλκοφ και πρόσθεσε ότι η εκπαίδευση ενός ατόμου συνήθως διαρκεί ένα χρόνο ενώ
χρειάζονται άλλα δύο έτη για να καταστεί ο εκπαιδευόμενος κορυφαίος ειδικός.
Ο κ. Βάλκοφ μίλησε για τη φιλόδοξη στρατηγική της μητρικής εταιρείας (η Bureau Veritas έχει
185 χρόνια ιστορίας και σήμερα λειτουργεί σε 140
χώρες). Στόχος είναι μέσα σε τρία χρόνια ο συνολικός κύκλος εργασιών να αυξηθεί από 3.4 δισ. έως
5.4 δισ. ευρώ. «Πρόκειται να καταβληθούν πολλές
προσπάθειες», ανέφερε. «Ωστόσο είμαστε σε θέση
να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των επιχειρήσεων, δημιουργώντας πρόσθετη αξία όχι μόνο μέσω
των τιμών, αλλά και μέσω των υπηρεσιών που προσφέρουμε».
Ο όρος «βελτιστοποίηση» είναι καίριας σημασίας όχι μόνο για την ανάπτυξη της Bureau Veritas
Βουλγαρίας, αλλά και για τους πελάτες της εταιρείας. «Η τυποποίηση θεωρείται από πολλές εταιρείες
ανάγκη και εμπορική απαίτηση για να κερδίσουν
μία δημοπρασία ή για να συνεργαστούν με εταίρους
από τις ανεπτυγμένες οικονομίες», δήλωσε ο κ. Χρυσοστομίδης. Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να είναι πιστοποιημένες και
εθελοντικά, προκειμένου να βελτιστοποιήσουν τη
λειτουργία τους. «Μεγάλο είναι το όφελος από την
εφαρμογή τυποποιημένων συστημάτων διαχείρισης
σε μια εταιρεία». Αυτό όχι μόνο εγγυάται ανάπτυξη
στις επιχειρήσεις και στην οικονομία της Βουλγαρίας, αλλά συμβαδίζει και με το σύνθημα της Bureau
Veritas από την ίδρυση της: να λειτουργεί προς όφελος των επιχειρήσεων και των ανθρώπων».
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Членове / μέλη

Партньори за
образованието
Συνεργάτες για
καλύτερη εκπαίδευση
За втори пореден път GLOBUL и Forbes обединиха усилията си в подкрепа на българското образование. Двете компании заедно с
фондация „Заедно в час“ организираха образователен конкурс „Училище на бъдещето“,
насочен към ученици от 5-и до 12-и клас.
Участниците в конкурса имаха възможност да споделят своята представа за това,
как би изглеждало училището на бъдещето и
какво е необходимо да се промени в досегашния модел на обучение. Те изразиха идеите си
в свободна форма – есе, рисунка, песен, видео
клип и др. Най-креативните творби бяха
изложени в София, а авторите им получиха
грамоти и награди.
В конкурса се включиха над 100 деца от
различни градове, а сред творбите се отличаваха много интересни кандидатури. Голямата награда на журито спечели есето на
седмокласничката Донка Пенева от 160 ОУ
„Кирил и Методий“ в с. Чепинци. Нейното
училище-университет от 2035 г. се нарича
„Заедно в бъдещето”. „Най-уникалното е, че
записването тук е свободно. Всеки се обучава според своите възможности и интереси“,
пише в есето си Донка.
Награждаването на проектите в „Училище на бъдещето“ завърши с образователен
форум, който се състоя на 23 май в София
в хотел Хилтън. По време на отворената
дискусия експерти от сферата на образованието обсъдиха предложенията на младите
участници в конкурса.
Партньорството между GLOBUL, фондация „Заедно в час“ и Forbes датира от 2012
г., когато операторът подкрепи първата по
рода си конференция, свързана с осигуряването на равен достъп до качествено образование за всяко дете в България.
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Για δεύτερη συνεχόμενη φορά οι εταιρείες
GLOBUL και Forbes ένωσαν τις δυνάμεις τους για να
στηρίξουν τη βουλγαρική εκπαίδευση. Οι δύο εταιρείες, από κοινού με το ίδρυμα «Teach for Bulgaria»
διοργάνωσαν εκπαιδευτικό διαγωνισμό με τίτλο «Το
σχολείο του μέλλοντος», απευθυνόμενο σε μαθητές
από την 5η έως την 12η τάξη.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είχαν τη δυνατότητα να μοιραστούν πώς φαντάζονται το σχολείο του μέλλοντος και τι πιστεύουν ότι θα έπρεπε
να αλλάξει στο σημερινό εκπαιδευτικό μοντέλο.
Οι μαθητές παρουσίασαν ελεύθερα τις ιδέες τους
– με δοκίμιο, σχέδιο, τραγούδι, βίντεο κ. ά. Τα πιο
δημιουργικά έργα εκτέθηκαν στη Σόφια, και έλαβαν
πιστοποιητικά και βραβεία.
Στο διαγωνισμό συμμετείχαν πάνω από 100 παιδιά από διάφορες πόλεις, μερικά από τα έργα των
οποίων παρουσίασαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το
μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής κέρδισε με
το δοκίμιό της η Ντόνκα Πένεβα –μαθήτρια της 7ης
τάξης του 160ου σχολείου «Κύριλλος και Μεθόδιος»
στο χωριό του Τσεπίντσι. Το δικό της «σχολείο-πανεπιστήμιο του 2035» ονομάζεται «Μαζί στο μέλλον».
«Το ξεχωριστό σ'αυτό το σχολείο είναι η δωρεάν
εγγραφή. Ο καθένας εκπαιδεύεται ανάλογα με τις
ικανότητες και τα ενδιαφέροντά του», γράφει στο
δοκίμιό της η Ντόνκα.
Η βράβευση των έργων στο «Σχολείο του Μέλλοντος» έκλεισε με ένα εκπαιδευτικό φόρουμ που
πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαΐου στο ξενοδοχείο
Hiltion στη Σόφια. Κατά τη διάρκεια της ανοικτής
συζήτησης, ειδικοί από το χώρο της εκπαίδευσης
συζήτησαν τις προτάσεις των νέων διαγωνιζόμενων.
Η συνεργασία μεταξύ της GLOBUL, του ιδρύματος «Teach for Bulgaria» και Forbes ξεκίνησε το
2012, όταν ε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας υποστήριξε την πρώτη διάσκεψη σχετικά με την «Ίση
πρόσβαση σε ποιοτική παιδεία για κάθε παιδί της
Βουλγαρίας».

GLOBUL със собствена
фотоволтаична централа
H GLOBUL απέκτησε δικό
της φωτοβολταϊκό σταθμό

G

LOBUL представи най-голямата си фотоволтаична
инсталация, изградена на територията на Центъра за контрол и
управление на мрежата на компанията в София. Автономната фотоволтаична централа се състои от общо
60 соларни панела, разположени на
покрива на сградата и върху три специално разработени фотоволтаични
дървета до нея. Максималната мощност на системата е 14,7 kWp, а минималното количество електроенергия, която се очаква да произведе за

Η

GLOBUL παρουσίασε τη μεγαλύτερη εγκαταστάση φωτοβολταϊκών της η οποία κατασκευάστηκε
εντός του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου
της εταιρείας στη Σόφια. Η αυτόνομη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση αποτελείται από
60 φωτοβολταϊκούς συλλέκτες, εκ των
οποίων άλλοι βρίσκονται στην οροφή του
κτιρίου και άλλοι – πάνω σε τρία ειδικά
σχεδιασμένα φωτοβολταϊκά δέντρα που
είναι τοποθετημένα δίπλα στο κτίριο. Η
μέγιστη υσχύς του συστήματος είναι 14,7
kWp, και το ελάχιστο ποσό ηλεκτρικής

период от една година, е около 7300
kWh. Зелената енергия ще се използва за осветлението в сградата, като
централата може да захрани общо
над 600 енергоспестяващи крушки с
мощност 23W. След планирания процес на оптимизация системата ще
може да удвои производството на
електроенергия до около 15000 kWh
годишно.
Фотоволтаичните панели са изработени по технология, която им
осигурява дълъг живот, целогодишна
работа и висока ефективност при

ενέργειας το οποίο αναμένεται να παραχθεί κατά τη διάρκεια ενός έτους είναι περίπου 7300 kWh.
Η πράσινη ενέργεια θα χρησιμοποιείται
για το φωτισμό του κτιρίου καθώς ο σταθμός μπορεί να τροφοδοτήσει ένα σύνολο
600 λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας
με ισχύ 23W. Μετά από τη προγραμματισμένη διαδικασία βελτιστοποίησης, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα διπλασιαστεί μέχρι περίπου 15.000 kWh ετησίως.
Οι φωτοβολταϊκοί συλλέκτες σχεδιάστηκαν με τεχνολογία που τους εξασφα-

местните климатични условия. Неизразходваната през деня енергия се
съхранява в батерии, което позволява тя да се използва и през нощта.
„Горд съм, че реализирахме този
иновативен и предизвикателен проект, който е поредното доказателство, че GLOBUL целенасочено инвестира в устойчиви решения въпреки
сложната икономическа обстановка. Ние ще продължим да полагаме
все повече усилия в тази посока и да
насърчаваме други компании да следват нашия пример“, заяви главният
технически директор на GLOBUL г-н
Апостолос Пагуцос. Като част от
дългосрочната си стратегия за екологична устойчивост GLOBUL Green,
компанията прилага и редица други мерки за намаляване разхода на
енергия в телекомуникационната си
мрежа.

λίζει μεγάλη διάρκεια ζωής, λειτουργία
καθ’όλη τη διάρκεια της χρονιάς και υψηλή
απόδοση στις τοπικές κλιματικές συνθήκες. Οι αχρησιμοποίητη κατά τη διάρκεια
της ημέρας ενέργεια αποθηκεύται μέσα
σε μπαταρίες οι οποίες της επιτρέπουν να
χρησιμοποιείται και το βράδυ.
«Είμαι περήφανος για την υλοποίηση
αυτού του καινοτόμου και απαιτητικού
έργου. Αυτή είναι μία ακόμη απόδειξη ότι η
GLOBUL, παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, εστιάζει σε βιώσιμα επενδυτικά
σχέδια. Θα συνεχίσουμε να εντείνουμε τις
προσπάθειές μας προς αυτή την κατεύθυνση και θα ενθαρρύνουμε και άλλες εταιρείες να ακολουθούν το παράδειγμά μας», δήλωσε ο κ. Απόστολος Παγκούτσος, Γενικός
Τεχνικός Διευθυντής της GLOBUL.
Στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης
στρατηγικής της για περιβαλλοντική βιωσιμότητα – GLOBUL Green – η εταιρεία
εφαρμόζει μια σειρά από μέτρα που στοχεύουν στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης του τηλεπικοινωνιακού δικτύου
της.
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Членове / μέλη
Популярната в цял свят газирана напитка Coca-Cola Zero вече се предлага и на българския пазар. Coca-Cola Zero има автентичния Coca-Cola вкус, но без
захар. Coca-Cola Zero e най-голямата иновация в портфолиото газирани напитки на Coca-Cola за последните години. Тя дава възможност на потребителите да
се наслаждават на любимата си напитка, без да правят компромиси, с истински
вкус и нула захар. Coca-Cola Zero е пример за стремежа на компанията да предлага
възможности на потребителите си за балансиран хранителен режим. Coca-Cola
Zero се разпространява от 2006 г.

3
20 1
by
Успешен дебют за
Επιτυχής έναρξη των βραβείων

E-volution Awards
Организираните от списание Forbes E-volution
Awards стартираха успешно. В първото издание
на конкурса в областта на информационните
технологии се включиха общо 162 кандидатури.
Те бяха оценявани от независимо жури начело с
г-жа Саша Безуханова, директор в HP. С най-висока
конкуренция се откроиха категориите „Електронен пазар” и „Стратегии за социални медии”. Сред
кандидатите и наградените в общо двайсетте
категории бяха и членове на Гръцкия бизнес съвет
в България (ГБСБ). Церемонията по награждаването
беше съпроводена от изискано събитие, на което
присъстваха много представители на бизнеса,
членовете на журито и журналисти. Технически
партньор на списание Forbes в организирането на
E-volution Awards беше друг член на ГБСБ – компанията за интернет услуги E-Act.
Τα Βραβεία Е-volution Awards που διοργανώνται από το περιοδικό Forbes ξεκίνησαν επιτυχώς. Η πρώτη έκδοση του διαγωνισμού στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής συγκέντρωσε
συνολικά 162 υποψηφιότητες. Οι τελευταίες αξιολογούνταν από
ανεξάρτητη κριτική επιτροπή με επικεφαλής την κ. Σάσα Μπεζουχάνοβα, διευθύντρια στην εταιρεία HP. Υψηλότερος ανταγωνισμός
προέκυψε στις κατηγορίες «Ηλεκτρονική Αγορά» κατηγορίας και
«στρατηγικής για των κοινωνικών ΜΜΕ» Μεταξύ των υποψηφίων και των βραβευμένων σε συνολικά είκοσι κατηγορίες ήταν
μέλη του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία
(HBCB). Η τελετή απονομής συνοδευόταν από μια κομψή εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν πολλοί εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των συμμετέχοντων στο διαγωνισμό,
των κριτών και των δημοσιογράφων. Τεχνικός συνεργάτης του
Forbes στην οργάνωση της E-volution Awards ήταν ένα άλλο μέλος του HBCB – η εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου E-Act.
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Coca-Cola Zero
вече и в България
Η Coca-Cola Zero
κυκλοφόρησε και
στη Βουλγαρία
Το δημοφιλές σε όλο τον κόσμο αναψυκτικό Coca-Cola Zero είναι τώρα διαθέσιμο και στην
αγορά της Βουλγαρίας. Η Coca-Cola Zero έχει την αυθεντική Coca-Cola γεύση, αλλά χωρίς τη ζάχαρη. Η
Coca-Cola Zero e μεγαλύτερη καινοτομία στο portfolio των αναψυκτικών της Coca-Cola κατά τα τελευταία
χρόνια. Επιτρέπει στους χρήστες να απολαύσουν το αγαπημένο τους αναψυκτικό με την πραγματική του
γεύση και με μηδέν ζάχαρη χωρίς να κάνουν συμβιβασμούς. Η Coca-Cola Zero είναι ένα ακόμη παράδειγμα
της εταιρείας για τη συνεχή της επιδίωξη να προσφέρει στους χρήστες εμπλουτίζει τις δυνατότητες των
καταναλωτών της στο να κάνουν συνειδητές επιλογές και να ακολοθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Η
Coca-Cola Zero κυκλοφορεί στην αγορά από το 2006. Σήμερα το αναψυκτικό απολαμβάνουν χρήστες από 29
χώρες σε όλο τον κόσμο.

Откриха
Novotel в
София
Ανοιξε το
Novotel
Σόφια
Novotel София, който отвори врати на 1 декември 2012 г., беше официално открит в края на март т.г. Novotel
е международната марка от среден
клас, насочена както към бизнес клиенти, така и към туристи. Novotel София
предлага 178 модерни стаи, включително 7 екзекютив стаи и 4 апартамента.
„София се променя всеки ден и за мен
е удоволствие да посрещна най-голямата световна верига хотели тук. Това е
голямо признание за нашата столица“, каза Йорданка Фандъкова, кмет на
Столичната община. „Вярвам, че хотелът ще се превърне в предпочитано
място за бизнес клиенти и туристи“,
каза Винсент Дюжарден, генерален мениджър на Novotel София.

Г-жа Йорданка
Фандъкова, кмет
на Столичната
община, присъства
на официалното
откриване на
Novotel София
Η κα Ιορντάνκα Φαντάκοβα, Δήμαρχος
της Σόφιας, παρέστη
στα επίσημα εγκαίνια
του Novotel Σόφια

Το Novotel Σόφια, το οποίο άνοιξε την 1η
Δεκεμβρίου 2012, εγκαινιάστηκε επίσημα στα τέλη
Μαρτίου. Το Novotel είναι το διεθνές εμπορικό σήμα
της μεσαίας τάξης που στοχεύει σε επιχειρηματικούς πελάτες καθώς και σε τουρίστες. Το Novotel
Sofia προσφέρει 178 ευρύχωρα και μοντέρνα δωμάτια, συμπεριλαμβανομένων 7 executive δωμάτια
και 4 σουίτες. «Η Σόφια κάθε μέρα αλλάζει μορφή
μπροστά στα μάτια μας, και είναι μεγάλη μου χαρά
να καλωσορίζω τη μεγαλύτερη αλυσίδα ξενοδοχείων στον κόσμο εδώ. Αυτή είναι μεγάλη αναγνώριση για την πόλη μας και για τη συνεχή ανάπτυξη
της επιχειρήματικότητας στη Βουλγαρία», δήλωσε
ο Ιορντάνκα Φαντάκοβα, Δήμαρχος της Σόφιας.
«Πιστεύω ότι το ξενοδοχείο θα γίνει ένας αγαπημένος προορισμός για επιχειρηματικούς πελάτες και
τουρίστες», δήλωσε ο Vincent Dyuzharden, Γενικός
μάνατζερ του Novotel Σόφια.

Членове / μέλη
Кметът на Русе Пламен Стоилов и
регионалният директор на ОББ за Северен Централен регион Иванка Трифонова размениха жестове в израз на
дългогодишното партньорство
Ο δήμαρχος του Ρούσε Πλάμεν Στοΐλοφ και η διευθύντρια της UBB για τη
Βόρεια Κεντρική Περιφέρεια κ. Ιβάνκα
Τριφόνοβα

ОББ бе генерален спонсор на
Мартенски музикални дни в Русе
Η UBB επιχορήγησε το φεστιβάλ «Ημέρες
Μουσικής Μαρτίου» στο Ρούσε

П

етдесет и третото издание на международния
фестивал Мартенски музикални дни за десета
поредна година се проведе с генералното спонсорство на Обединена българска банка (ОББ). Фестивалът – един от най-старите и реномирани в България, е
основан през 1961 г. и ежегодно превръща града в една
от най-привлекателните културни дестинации в Югоизточна Европа. Начало на събитието даде кметът на
Русе Пламен Стоилов, като сред официалните гости на
откриването беше и Негово Светейшество патриарх
Неофит. Поздравление към публиката отправи регионалният директор на ОББ за Северен Централен регион Иванка Трифонова. От името на банката на кмета
на Русе беше връчена позлатена роза – символ на дългогодишното партньорство на ОББ с организаторите
на събитието. „Гордеем се, че за тези 10 години ОББ се
превърна в част от историята на Мартенски музикални
дни“. ОББ допринася традициите на това уникално по
своя характер и авторитет събитие да се запазят и да
продължат да се развиват“, посочи Трифонова. В знак на
признателност за дългогодишното партньорство ОББ
получи плакет „Русе“ от кмета Пламен Стоилов. Програмата на Мартенски музикални дни през 2013 г. предложи
20 концерта и спектакли, разположени в широкия диапазон от барока до съвременната музика и джаза. В дните
на фестивала над 600 световноизвестни артисти от
десет страни на Европа превърнаха Русе във вълнуваща
част от голямата европейска музикална сцена.

Τ

ο 53ο διεθνές φεστιβάλ «Ημέρες Μουσικής Μαρτίου»
πραγματοποιήθηκε για δέκατη συνεχή χρονιά υπό τη γενική χορηγία της UBB. Το φεστιβάλ είναι από τα παλαιότερα και πιο φημισμένα στη Βουλγαρία. Ξεκίνησε το 1961 και έκτοτε
μετατρέπει κάθε χρόνο την πόλη σε έναν από τους πιο ελκυστικούς πολιτιστικούς προορισμούς στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Την εκδήλωση εγκαινίασε ο δήμαρχος του Ρούσε Πλάμεν Στοΐλοφ,
ενώ μεταξύ των επίσημων προσκεκλημένων ήταν η Α. Αγιότης, ο
Πατριάρχης Νεόφυτος.
Ειδικό χαιρετισμό στο κοινό του φεστιβάλ απηύθυνε η διευθύντρια της UBB για τη Βόρεια Κεντρική Περιφέρεια της χώρας
κ. Ιβάνκα Τριφόνοβα. Εκπρόσωποι της τράπεζας παρέδωσαν στο
δήμαρχο του Ρούσε ένα χρυσό τριαντάφυλλο – σύμβολο της
μακροχρόνιας συνεργασίας της UBB με τους διοργανωτές του
φεστιβάλ. «Είμαστε υπερήφανοι που κατά τη διάρκεια αυτών των
10 ετών η UBB ήταν μέρος της ιστορίας του φεστιβάλ. Η Τράπεζα συμβάλλει στο να διατηρηθεί η παράδοση και να αναπτυχθεί
αυτή η μοναδική και καταξιωμένη εκδήλωση, επεσήμανε η Τριφόνοβα. Ως χειρονομία αναγνώρισης της μακροχρόνιας συνεργασίας με τους διαοργανωτές του φεστιβάλ, οι εκπρόσωποι της UBB
παρέλαβαν από τον δήμαρχο Πλάμεν Στοΐλοφ μια πλακέτα με επιγραφή «Ρούσε». Το πρόγραμμα των «Ημερών Μουσικής Μαρτίου»
2013 περιλάμβανε 20 συναυλίες και παραστάσεις που κάλυπταν
ένα ευρύ φάσμα από το μπαρόκ μέχρι τη σύγχρονη και τη τζαζ
μουσική. Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ πάνω από 600 παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνες από δέκα χώρες της Ευρώπης μετέτρεψαν
το Ρούσε σε ένα συναρπαστικό μέρος της μεγάλης ευρωπαϊκής
μουσικής σκηνής.
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Членове / μέλη

Sofia Ring Mall
отдаден на 60%
Συμφωνήθηκε η
ενοικίαση του 60%
του Sofia Ring Mall

ЕКО България дари още
пешеходни пътеки
Η EKO Βουλγαρίας
χρηματοδότησε και άλλες
διαβάσεις πεζών
През април т.г. ЕКО България
дари още две светещи пешеходни пътеки на Столична община. С тях единствените по
рода си пътеки стават общо
четири - на кръстовището на
бул. „Янко Сакъзов“ и ул. „Сан
Стефано“, до пазар Слатина
на бул. „Шипченски проход“, на
бул. „Васил Левски“, до сградата
на Софийски университет „Св.
Климент Охридски“, както и на
бул. „Акад. Йордан Йосифов“ в
Студентски град. Те са разработени от секция „Аерокосмическа техника и технологии“
към Института за космически
изследвания и технологии в София. Светлинната предупредителна система регулира силата
на светлината в зависимост
от метеорологичните условия
с помощта на сензори. Системата може да бъде захранвана
и със слънчева енергия посредством фотоволтаичен панел.
Това я прави удобна за монтиране на места без достъп до
електропреносната мрежа.
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Τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους η
EKO Βουλγαρίας έκανε δωρεά άλλες
δύο φωτιζόμενες διαβάσεις πεζών στο
Δήμο της Σόφιας. Έτσι οι μοναδικές
διαβάσεις γίνονται συνολικά τέσσερις – στη διασταύρωση των «Ιάνκο
Σακάζογ» και «Σαν Στεφάνο» στο παζάρι Σλάτινα στη λεωφ «Σίπτσενσκι
πρόχοντ», στη λεωφ. «Βασίλ Λέφσκι»,
δίπλα στο κτίριο του Πανεπιστημίου
της Σόφιας «Αγ. Κλήμης της Αχρίδας»
καθώς και στη λεωφ. «Ακαντ. Ιορντάν
Ιόσιφοφ» στην Πανεπιστημιούπολη.
Οι διαβάσεις έχουν σχεδιαστεί από το
τμήμα «Αεροδιαστημικής Μηχανικής»
του Ινστιτούτο Διαστημικής Έρευνας
και Τεχνολογίας στη Σόφια. Το σύστημα οπτικής προειδοποίησης ρυθμίζει
το φως ανάλογα με τη χρονική στιγμή
(ημέρα, νύχτα) και τις καιρικές συνθήκες (χιόνι, ομίχλη, βροχή) χρησιμοποιώντας αισθητήρες ενσωματωμένους
σε κάθε εγκατάσταση. Το σύστημα
μπορεί να τροφοδοτείται με ηλιακή
ενέργεια μέσω ηλιακών συλλεκτών.
Αυτό το καθιστά πολύ βολικό για την
εγκατάσταση σε περιοχές που δεν
έχουν πρόσβαση στο εθνικό δίκτυο
ηλεκτροδότησης.

Една година преди да бъде построен и открит,
близо 60% от площите на Sofia Ring Mall са вече
отдадени на бъдещи наематели. Това съобщи Сотирис Янакудакис, търговски и лизинг директор
на Sofia South Ring Mall ЕАД, на пресконференция
в София. Той посочи, че големи вериги вече са
запазили място в търговския център в подножието на Витоша на Околовръстния път. Други
международни компании за пръв път ще навлязат
в България, отваряйки магазин в новия мол, тъй
като досега не са намирали достатъчно голям за
мащабите им търговски обект. Още 20 хил. кв.
метра търговски площи са отворени за сключване на договори с потенциални наематели, допълни Янакудакис и обяви, че строителството на
мола е в напреднала фаза и обектът ще може да
бъде открит през март 2014 година.
Ένα χρόνό πρίν την οικοδόμησή και την εγκαινίαση του έχει
ήδη συμφωνηθεί η ενοικίαση του σχεδόν 60% των χώρων του
Sofia Ring Mall. Αυτό ανακοίνωσε ο Σωτήρης Γιαννακουδάκης,
διυθυντής εμπορίου και χρηματοδοτικής μίσθωσης του Sofia
South Ring Mall Ε.Π.Ε. σε συνέντευξη Τύπου στη Σόφια. Ο τελευταίος επεσήμανε ότι οι μεγάλες αλυσίδες έχουν ήδη κλείσει μια
θέση στο εμπορικό κέντρο στους πρόποδες του βουνού Βίτοσα
στην περιφερειακή οδό. Ανοίγοντας κατάστημα στο νέο εμπορικό
κέντρο, άλλες διεθνείς εταιρείες θα εισέλθουν για πρώτη φορά
στη βουλγαρική αγορά γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουν βρει εμπορική μονάδα της κλίμακας των καταστημάτων τους. Για άλλα 20
χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα εμπορικών χώρων μπορούν να υπογραφούν συμβάσεις με τους πιθανούς μισθωτές, πρόσθεσε ο κ.
Γιαννακουδάκης και ανακοίνωσε ότι η κατασκευή του εμπορικού
κέντρου βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και η εμπορική μονάδα πρόκειται να εγκαινιαστεί το Μάρτιο του 2014.

Членове / μέλη

Alpha Bank България
разшири клоновата си
мрежа с два нови офиса
в София

Alpha Bank България откри два нови клона
в София, като част от плана си за развитие
на българския пазар. Офисите се намират
на ул. „Георги С. Раковски“ 137 и бул. „Витоша“ 202 (сградата Парк Резидънс на входа на
Южен парк). С тези две нови локации в центъра на столицата банката се стреми да осигури максимално удобство за клиентите си.
„Още от стъпването си на българския пазар през 1995 година Alpha Bank внимателно
планира своето развитие. С откриването на
два нови офиса ние демонстрираме устойчиво присъствие на пазара и правим необходимото, за да сме близо до своите клиенти”,
заяви управителят на Alpha Bank за България
г-н Евангелос Литрас.
Чрез присъствието си в страната Alpha
Bank България инвестира в развитие както на клоновата си мрежа, така и в иновативна гама от продукти, които включват
уникални за пазара условия и предимства.
Alpha Жилищен кредит Перфекто например
е с най-дълъг срок на фиксирана лихва, която
достига до 10 години, а кредитната карта
DYNAMIC VISA предлага определена възвръщаемост при всяка покупка, извършена с нея.
Друг знаков продукт за банката са бизнес
пакетите, създадени да посрещат специфичните нужди на малкия и средния бизнес в
страната.
„Адаптацията е ключов момент в динамичната икономическа и социална среда, в
която се намираме. Политиката на Alpha
Bank е да следва тенденциите, да търси иновативни подходи и да предлага разнообразни,
добре таргетирани и обмислени продукти,
които отговарят на конкретни потребности
на пазара”, допълни г-н Литрас.

Η Alpha Bank Βουλγαρίας
επέκτεινε το δίκτυό της με
δύο νέα καταστήματα
στη Σόφια

„Адаптацията е ключов момент
в динамичната икономическа и социална среда, в
която се
намираме“
«Η ικανότητα
προσαρμογής
είναι καίριας
σημασίας στο
ταχέως μεταβαλλόμενο οικονομικό και
κοινωνικό περιβάλλον στο
οποίο βρισκόμαστε»

Η Alpha Bank Βουλγαρίας εγκαινίασε δύο
νέα καταστήματα στη Σόφια μέσα στο πλαίσιο των
αναπτυξιακών της σχεδίων στη βουλγαρική αγορά. Τα καταστήματα βρίσκονται στις οδούς «Γκεόργκι Ρακόφσκι» 137 και «Βίτοσα» 202. Με αυτές
τις δύο νέες διευθύνσεις της στο κέντρο της πόλης, η Τράπεζα έχει ως στόχο να εξασφαλίσει τη
μέγιστη άνεση για τους πελάτες της.
«Από την είσοδό της στη βουλγαρική αγορά
το 1995, η Alpha Bank προγραμματίζει προσεκτικά την ανάπτυξή της. «Εγκαινιάζοντας τα δύο νέα
καταστήματά μας, αποδεικνύουμε τη σταθερή μας
παρουσία στην αγορά και κάνουμε ό,τι χρειάζεται
για να είμαστε κοντά στους πελάτες μας, να διευκολύνουμε την πρόσβασή τους στις τραπεζικές
υπηρεσίες και να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες τους», δήλωσε ο διευθυντής της Alpha Bank
Βουλγαρίας κ. Ευάγγελος Λύτρας.
Με την παρουσία της στη χώρα, η Alpha Bank
Βουλγαρίας επενδύει στην ανάπτυξη τόσο του
δικτύου καταστημάτων της, όσο και σε μια σειρά
καινοτόμων προϊόντων που παρέχουν μοναδικές
για την αγορά συνθήκες και οφέλη. Το στεγαστικό
δάνειο Alpha Perfecto, για παράδειγμα, προσφέρει τη μεγαλύτερη περίοδο σταθερού επιτοκίου
– μέχρι 10 έτη, και η πιστωτική κάρτα DYNAMIC
VISA εξασφαλίζει την επιστροφή ενός ποσοστού
της αξίας κάθε συναλλαγής που πραγματοποιείται
με αυτήν.
«Η ικανότητα προσαρμογής είναι καίριας σημασίας στο ταχέως μεταβαλλόμενο οικονομικό και
κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε.
Η πολιτική της Τράπεζας είναι να ακολουθήσει τις
νέες τάσεις, να αναζητήσει καινοτόμες προσεγγίσεις και να προσφέρει μια ποικιλία από καλά στοχευμένα και προσεκτικά σχεδιασμένα προϊόντα
τα οποία να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες
ανάγκες της αγοράς», πρόσθεσε ο κ. Λύτρας.
ХОРИЗОНТИ / ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ | 45

Култура / πολιτισμός

Γръцкото училище в София

Различно от останалите

Το Ελληνικό σχολείο της Σόφιας

αλλιώτικο απ’τα άλλα

Τ

У

чебното заведение за майчин език и култура в
София, Гръцкото училище в София, както свикнахме да го наричаме, завърши тринайсетата
година от основаването си. Учебната година
2012/13 приключи с повече от 80 записани ученика. Занятията бяха провеждани в пълен учителски състав (двама
учители и един възпитател, командировани от Министерството на образованието на Гърция), което значително повиши качеството на образование. Учители и
ученици се трудиха креативно и усърдно: театралните
представления, традиционните танци, „гръцките народни игри“, училищните библиотеки, образователните
екскурзии и всички други дейности бяха неразривно свързани с изучаването на гръцкия език, история и култура.
Председателят на просветното сдружение „Одисеас Елитис“, което официално представлява гръцкото
училище, г-н Лиолиос казва: „Въпреки че през последните
три години училището ни не се финансира от Министерството на образованието, учителите са изпращани в
последния момент, което ни затруднява, и въпреки че
координаторът по образователните въпроси се намира
в отдалечения град Мариуполи и не може да се отзове на
непосредствените ни нужди, нашето училище оцелява
и функционира“. Г-н Лиолиос акцентира на подкрепата
Улица „Цанко Цeрковски“ 50, тел. 02/8650208
За повече информация посетете www.geasoe.com
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α Τμήματα Μητρικής Γλώσσας και Πολιτισμού Σόφιας, το Ελληνικό σχολείο όπως συνηθίσαμε να το
ονομάζουμε, ολοκλήρωσε το δέκατο τρίτο έτος της
λειτουργίας του. Η σχολική χρονιά 2012-13 έληξε με
περισσότερους από 80 εγγεγραμμένους μαθητές. Τα μαθήματα
διεξάγονταν με πλήρη σύνθεση εκπαιδευτικών (δύο δασκάλους
και μια νηπιαγωγό, αποσπασμένους από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας) γεγονός που βελτίωσε σημαντικά την ποιότητα
της εκπαίδευσης. Δάσκαλοι και μαθητές εργάστηκαν με ζήλο και
φαντασία: Θεατρικά δρώμενα, παραδοσιακοί χοροί, «ελληνικά
λαϊκά παιχνίδια», η λειτουργία των βιβλιοθηκών του σχολείου, εκπαιδευτικές επισκέψεις και πολλές ακόμα δραστηριότητες – ήταν
άρρηκτα δεμένες με την ανάπτυξη της ελληνικής γλώσσας και
την καλλιέργεια της ιστορικής μνήμης στη σχολική χρονιά που
μας πέρασε.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου «Οδυσσέας Ελύτης», που είναι ο
επίσημος φορέας του ελληνικού σχολείου, κ.Λιόλιος σημείωσε:
«Παρά το γεγονός πως εδώ και τρία χρόνια δεν υπάρχει οικονομική επιχορήγηση για το σχολείο μας από το Υπουργείο Παιδείας,
παρά το γεγονός πως οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών γίνονται
την τελευταία στιγμή, γεγονός που μας αποδιοργανώνει, πως ο
Συντονιστής εκπαίδευσης βρίσκεται στην μακρινή Μαριούπολη και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις τρέχουσες ανάγκες μας,

Οδ. «Τσάνκο Τσανκόβσκι» 50 Τηλ. 02/8650208
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε: www.geasoe.com

на Гръцкия бизнес съвет в България (ГБСБ), на доброто
сътрудничество с гръцкото посолство и най-вече на пълната подкрепа на членовете на Управителния съвет, на
приятелите и спонсорите на просветното сдружение,
които превръщат Гръцкото училище в малък диамант.
Според заместник-председателя на сдружението г-н
Имеридис училището ще продължи да работи с гръцки учители, защото само по този начин гръцкият език
може да се култивира в съзнанието на децата. Забавянето при командироването на учителите е сериозен проблем. „Надяваме се, когато се печата настоящият брой
на списанието, да са подписани договорите за командироване на учителите за следващата учебна година“, казва г-н Имеридис.
„Целта ни е Гръцкото училище да стане още по-привлекателно, по-продуктивно и ефективно за учениците,
казва главният секретар на асоциацията г-жа Петреа.
Влагаме огромни усилия, като отделяме от личното си
време, за да бъдем близо до нуждите на преподавателите и на учениците. Програмата, която разработваме
съвместно с преподавателите и Управителния съвет за
следващата учебна година, въз основа на предложения и
коментари на членовете на нашата асоциация, изисква
решителното и активно участие на всички членове на
сдружението, както и на родителите”.

καταφέρνουμε να επιζεί και να λειτουργεί το σχολείο μας». Ο κ.
Λιόλιος υπογράμμισε τη βοήθεια του Ελληνικού Επιχειρηματικού
Συμβουλίου στη Βουλγαρία (HBCB), την καλή συνεργασία με την
Еλληνική Пρεσβεία και την αμέριστη συμπαράσταση των μελών,
των φίλων και κυρίως των χορηγών του Συλλόγου, οι οποίοι μετατρέπουν το σχολείο σε ένα μικρό διαμάντι.
Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου κ. Ημερίδη, το
σχολείο θα συνεχίσει να λειτουργεί με αποσπασμένους Έλληνες
εκπαιδευτικούς, διότι μόνο οι τελευταίοι μπορούν να καλλιεργήσουν την ελληνικότητα των παιδιών. Σήμειωσε, ωστόσο, πως οι
καθυστερήσεις ανανέωσης των αποσπάσεων κάθε χρόνο αποτελούν σοβαρό πρόβλημα για το σχολείο. «Ελπίζουμε ότι όταν θα
τυπώνεται το τεύχος αυτού του περιοδικού θα έχουν υπογραφεί
οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών για την επόμενη σχολική χρονιά», πρόσθεσε ο κ. Ημερίδης.
«Ο σκοπός μας είναι να γίνει το «Ελληνικό σχολείο» ακόμη πιο
ελκυστικό και αποδοτικό για τους μαθητές», ανέφερε η γραμματέας του Συλλόγου κα Πετρέα. «Καταβάλλουμε τεράστιες προσπάθειες, από τον περιορισμένο προσωπικό μας χρόνο, για να
είμαστε κοντά στις ανάγκες των εκπαιδευτικών και των μαθητών.
Οι προτάσεις και το πρόγραμμα που επεξεργαζόμαστε Εκπαιδευτικοί και Συμβούλιο για την επόμενη σχολική χρονιά, μετά
από προτάσεις και σκέψεις μελών του συλλόγου μας, απαιτεί και
προϋποθέτει την αποφασιστική και ενεργή συμμετοχή όλων των
μελών του Συλλόγου και όλων των γονιών».

Посещение в Чипита България
Επίσκεψη στη Chipita Βουλγαρίας
По случай 1 юни, Световният ден на детето,
просветната институция
реши да изпрати следното
послание към учениците:
„Образованието, креативността и въображението,
комбинирани с напредъка в
технологиите, са най-големият капитал за всеки
професионалист!”. Ярък
пример в това отношение е компанията с гръцки
капитал Чипита България,
която отвори вратите
на завода си за децата от
Гръцкото училище. Така
те видяха по какъв начин
и с какви материали се
произвеждат добре познатите на всички кроасани
Чипита. Посрещането
от страна на управителя
г-н Стаматис Теодоропулос беше гостоприемно. С
много любов той обясни на

децата в големи подробности и същевременно на
прост и разбираем език
процеса на производство,
опаковане и дистрибуция
на кроасаните Чипита.
Децата подариха на г-н
Теодоропулос албум с рисунки. Н.Пр. посланикът на
Гърция г-н Стаматопулос
почете събитието с присъствието си.

Με αφορμή την 1η Ιουνίου, την παγκόσμια μέρα του
παιδιού, ο Μορφωτικός Σύλλογος Οδυσσέας Ελύτης» πήρε
την πρωτοβουλία να στείλει
το ακόλουθο μήνυμα στους
μαθητές: «Η μόρφωση, η δημιουργικότητα και η φαντασία,
συνδυασμένα με τα επιτεύγματα της τεχνολογίας, είναι το
μεγαλύτερο κεφάλαιο για κάθε
επαγγελματία!»

Λαμπρό παράδειγμα για το τελευταίο είναι η επιχείρηση ελληνικών συμφερόντων Chipita
Βουλγαρίας, που άνοιξε τις
πόρτες του εργοστασίου της
στους μαθητές του ελληνικού
σχολείου. Με αυτόν τον τρόπο
τα παιδιά παρακολούθησαν με
ποιον τρόπο και με τί υλικά παράγονται τα γνωστά σε όλους
μας κρουασάν της Chipita.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της
Chipita Βουλγαρίας, κ. Σταμάτης
Θεωδορόπουλος υποδέχτηκε
φιλόξενα τα παιδιά και με πολύ
αγάπη τους εξήγησε αναλυτικά,
αλλά ταυτόχρονα απλά και κατανοητά, την διαδικασία παραγωγής, συσκευασίας και διάθεσης
των κρουασάν Chipita.
Τα παιδιά χάρισαν στον к.
Θεοδωρόπουλο λεύκωμα με
ζωγραφιές. Την εκδήλωση τίμησε
με την παρουσία του και η А.Е. ο
Πρέσβης της Ελλάδας στη Βουλγαρία κ. Σταματόπουλος.
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Култура / πολιτισμός

Съкровища от гръцките музеи в Пловдив

Θησαυροί από τα ελληνικά μουσεία στο Πλόβντιφ

С

лед близо тригодишна подготовка в пловдивския Археологически музей беше открита изложбата „История в знаци и символи. Съкровища от гръцките музеи“. Това е първата
подобна гостуваща експозиция в България на най-големите и богати гръцки музеи.
Тя включва 195 изключително ценни за историята и
археологията артефакти от Древна Гърция. Сред експонатите са множество монети с голяма нумизматична
стойност, печати, накити и керамика, собственост на
музеите в Тива, Делфи, Аргос, Ламия и Атина. „Изложбата е обособена в шест теми“, обясни Георгиос Какавас,
директор на Нумизматичния музей в Атина и зам.-директор на Атинския археологически музей.
Темите в „История в знаци и символи. Съкровища от
гръцките музеи“ са: „История на печатите“, датиращи
от праисторическия период; „Голямата морска държава“, представяща превъзходството на гърците по
море; „Световният принос на Гърция в демокрацията
и образованието“; „Здрав дух в здраво тяло“, посветена на олимпийския идеал; „Владетели и събития“ и „От
Олимп до небето“, описваща религиозните вярвания на
древните гърци.
„Щастливи сме, че изложбата гостува за пръв път
именно в Пловдив, един от най-значимите в исторически и археологически план градове за целия Балкански полуостров“, каза директорът на Археологическия музей
Костадин Кисьов.
Ескпозицията илюстрира и културния диалог между
България и Гърция с две вази от V век пр.Хр. с почти еднакви изображения, от които едната е намерена в гробница в Брезово, а другата – в Атина.
Изложбата „История в знаци и символи. Съкровища
от гръцките музеи“ се осъществява под егидата на Посолството на Гърция в България и гръцкото консулство
в Пловдив. Сред спонсорите є са много компании, членки
на ГБСБ, като Alpha Bank България е финансирала пренасянето на експонатите от Гърция до Пловдив.
Експозицията е отворена за посещения до 30 октомври 2013 г. в
Археологическия музей на Пловдив, който се намира на пл. „Съединение” 1
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ετά από σχεδόν τρία έτη προετοιμασίας, εγκαινιάστηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Πλόβντιφ η
έκθεση «Η Ιστορία σε σήματα και σύμβολα. Θησαυροί από τα ελληνικά μουσεία». Αυτή είναι η πρώτη
έκθεση με εκθέματα από τα μεγαλύτερα και πλουσιότερα ελληνικά μουσεία η οποία φιλοξενείται στη Βουλγαρία.
Η έκθεση περιλαμβάνει 195 εξαιρετικά πολύτιμα για την ιστορία και την αρχαιολογία εκθέματα από την αρχαία Ελλάδα. Ανάμεσα σε αυτά είναι πολλά νομίσματα με υψηλή αξία, σφραγίδες,
κοσμήματα και κεραμικά αγγεία από τα μουσεία στη Θήβα, τη
Θεσσαλονίκη, το Άργος, τη Λαμία και την Αθήνα. «Η έκθεση χωρίζεται σε έξι ενότητες», εξήγησε ο διευθυντής του Νομισματικού
Μουσείου Γεώργιος Κακαβάς - αναπληρωτής προϊστάμενος του
Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.
Οι ενότητες στην έκθεση «Η Ιστορία σε σήματα και σύμβολα.
Θησαυροί από τα ελληνικά μουσεία» είναι: «Η ιστορία της σφράγισης» με εκθέματα της προϊστορικής περιόδου, «Μέγα το της
θαλάσσης κράτος» η οποία απεικονίζει την κυριαρχία της Ελλάδας
στη θάλασσα, «Παιδεία και Δημοκρατία» που παρουσιάζει τη συμβολή του αρχαίου ελληνικού πνεύματος στη γένεση της Δημοκρατίας, «Νους υγιής εν σώματι υγιεί» - αφιερωμένη στο Ολυμπιακό
Ιδεώδες. Οι ενότητες «Ηγεμόνες και Γεγονότα» και «Από τον Όλυμπο στον Ουρανό» περιγράφουν τις θρησκευτικές πεποιθήσεις
των αρχαίων Ελλήνων. «Αισθανόμαστε ευτυχείς που η έκθεση φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά ακριβώς στο Πλόβντιφ – μία από τις
σπουδαιότερες από ιστορική και αρχαιολογική άποψη πόλεις όλης
της Βαλκανικής χερσονήσου», δήλωσε ο διευθυντής του Αρχαιολογικού Μουσείου Κονσταντίν Κισιόφ.
Η έκθεση απεικονίζει τον πολιτιστικό διάλογο ανάμεσα στη
Βουλγαρία και την Ελλάδα με δύο ομοιόμορφα πήλινα αγγεία
από τον 5ο αιώνα π.Χ. – το ένα από τα οποία βρέθηκε στον τάφο
του Μπρέζοβο της Βουλγαρίας και το άλλο στην Αθήνα.
Η έκθεση «Η Ιστορία στα σημεία και σύμβολα. Θησαυροί από
ελληνικά μουσεία» διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Πρεσβείας
της Ελλάδας στη Βουλγαρία και του ελληνικού προξενείου στη Φιλιππούπολη. Μεταξύ των χορηγών της είναι πολλές εταιρείες-μέλη
του HBCB ενώ η Alpha Bank Βουλγαρίας χρηματοδότησε τη μεταφορά των εκθεμάτων από την Ελλάδα στη Φιλιππούπολη.
Η έκθεση θα είναι ανοιχτή έως τις 30 Οκτωβρίου 2013, στο
Αρχαιολογικό Μουσείο του Πλόβντιφ στην πλατεία «Σαεντινένιε» 1

Календар / Εκδηλώσεις
Място: Солун
Nanotexnology
Изложение за нанотехнологии
Организатор: Helexpo
www.nanotexnology.com

ЮЛИ
ΙΟΥΛΙΟΥ

6-13

Πού: Θεσσαλονίκη
Nanotexnology
Έκθεση για τις Νανοτεχνολογίες
Διοργανωτής: Helexpo
www.nanotexnology.com

СЕПТЕМВРИ

Място: Солун
T.I.F. 2013
Международно изложение
Организатор: Helexpo
www.tif.gr

Място: Букурещ
Bife
Изложение за обзавеждане
Организатор: Romexpo S.A
www.bife.ro

Място: Белград
MBAfair
Международно образователно изложение
Организатор: Oivivio LLC
www.mbafair.net

Място: София
Regalo Sofia
Световно изложение за подаръци
Организатор: VIA EXPO
www.regalo.viaexpo.com

Място: Пловдив
Chemical Industry Plovdiv
Изложение на химическата индустрия
Организатор: Meждународен панаир
Пловдив
www.fair.bg

Място: Атина
Energy-Photovoltaic
Изложение за възобновяема енергия
Организатор: Leaderexpo
www.helexpo.gr

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

8-16
СЕПТЕМВРИ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

17-21
СЕПТЕМВРИ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

19-20
СЕПТЕМВРИ - ОКТОМВРИ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

25-27
СЕПТЕМВРИ - ОКТОМВРИ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

30-5
ОКТОМВРИ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

3-6

Πού: Θεσσαλονίκη
T.I.F. 2013
Διεθνής έκθεση
Διοργανωτής: Helexpo
www.tif.gr

Πού: Βουκουρέστι
Bife
Διεθνής Έκθεση επίπλων
Διοργανωτής: Romexpo S.A.
www.bife.ro

Πού: Βελιγράδι
MBAfair
Διεθνής Εκπαιδευτική Έκθεση
Διοργανωτής: Oivivio LLC
www.mbafair.net

Πού: Σόφια
Regalo Sofia
Διεθνής έκθεση δώρου
Διοργανωτής: VIA EXPO
www.regalo.viaexpo.com

Πού: Πλόβντιφ
Chemical Industry Plovdiv
Έκθεση Χημικής Βιομηχανίας
Διοργανωτής: Διεθνής Έκθεση
του Πλόβντιφ
www.fair.bg

Πού: Αθήνα
Energy-Photovoltaic
Έκθεση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Διοργανωτής: Leaderexpo
www.helexpo.gr
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Нови членове / Νέα μέλη

Нови членове на ГБСБ
Νέα μέλη του ΕΕΣΒ

Нилсън e един от
световните лидери в
областта на пазарните проучвания, маркетинг информацията и
изследването на аудиторията. Фирмата е
основана през 1923 г.
и има над 40 хил. служители в над 100
държави. В България
основните услуги на Ей
Си Нилсън България са:
изследователски услуги за пазара на дребно;
консултантски анализи; и качествени и
количествени пазарни
проучвания. Фирмата
е на местния пазар от
1993 г. и в нея днес над
140 души работят за
повече от 70 клиенти
от различни сектори.

СИЕЛА НОРМА АД е
лидер в областта на
справочния и правен
софтуер. Дружеството съществува в настоящото си статукво от 2011 г. като
резултат от обединеняшането на двете
най-големи компании в
бранша – НОРМА АД и
Сиела софт енд паблишинг АД. Софтуерът
„Сиела 5.1” е предпочитан заради обширната и достоверна
информация и добрата
функционалност. Той
обхваща над 5 милиона
документа и основателно претендира за
най-пълната юридическа база данни в България.

Динова Русев и съдружници е правна
кантора с корпоративен модел на организация. Адвокатите
специализират в конкретни направления,
а работата по всеки
мандат се осъществява от екип. Кантората предоставя
услуги в областта на
търговско, финансово,
енергийно, трудово,
облигационно и вещно
право, административно право и регулаторните отношения и
гражданския и административен процес.
Перфекционизмът и
ефективността са водещи критерии в работата на кантората.

Пенсионно-осигурителното дружество БЪДЕЩЕ АД е създадено през
2003 г. То е регистрирано и лицензирано
за извършване на дейност по допълнително
задължително и допълнително доброволно
пенсионно осигуряване.
Дружеството набира
клиентите си съгласно
предвидените в закона
методи и управлява
техните активи в съответствие с приетата нормативна рамка.
Към 31 март 2013 г.
във фондовете на ПОД
БЪДЕЩЕ АД се осигуряват общо над 120 хил.
лица, а управляваните
капитали надхвърлят
100 млн. лв.

IBM България е основана през 1937 г., но
след принудителното
є разпадане през 1971
дейността е подновена на 5 май 1994 г.
IBM се стреми да е
лидер в създаването,
развитието и производството на най–
новите информационни технологии, като
компютърни системи
за съхранение на данни, софтуер, мрежови
системи. В България
фирмата предлага
широка гама от услуги, решения и технологии, които дават
възможност на малки и
големи компании да се
възползват от новите
бизнес възможности.

Η Nielsen είναι η ηγετική Εταιρεία Έρευνας
Αγοράς στον πλανήτη,
προσφέροντας υπηρεσίες
πληροφοριών marketing
και μέτρησης τηλεθέασης / ακροαματικότητας,
με περισσότερους από
40,000 εργαζομένους σε
100+ χώρες και ιστορία
που ξεκινά από το 1923.
Στη Βουλγαρία, οι κυριότερες υπηρεσίες της
Nielsen είναι: Υπηρεσίες
Μέτρησης Λιανεμπορίου;
Ειδικές Αναλύσεις; Ποιοτικές και Ποσοτικές Έρευνες
Αγοράς. Στη Βουλγαρία, η
Nielsen λειτουργεί από το
1993, συνεργάζεται μόνιμα
με περισσότερες από 70
Εταιρείες-Πελάτες και απασχολεί περίπου 140 εργαζομένους.

Η Ciela NORMA Α.Ε.
είναι ηγετική εταιρεία στον
τομέα νομικών πληροφοριών και συστημάτων
αναφοράς. Η εταιρεία βρίσκεται στη σημερινή μορφή της από το 2011 μετά
τη συγχώνευση των δύο
μεγαλύτερων εταιρειών
πληροφοριακών συστημάτων αναφοράς – NORMΑ
A.E. και Ciela Soft and
Publishing A.E. Το λογισμικό «Ciela 5.1» προτιμάται
λόγω των εκτεταμένων και
αξιόπιστων πληροφοριών
και της καλής λειτουργικότητας που παρέχει. Η εταιρεία καλύπτει περισσότερα από 5 εκατ. έγγραφα
και δικαίως υπερηφανεύεται ότι διαθέτει την πληρέστερη νομική βάση πληροφοριών στη Βουλγαρία.

Το δικηγορικό γραφείο
Dinova, Roussev and
Partners εδρεύει στη
Σόφια και έχει εταιρικό
μοντέλο οργάνωσης. Οι δικηγόροι εξειδικεύονται σε
συγκεκριμένους τομείς και
κάθε υπόθεση αναλαμβάνεται από ξεχωριστή ομάδα δικηγόρων. Η εταιρεία
παρέχει υπηρεσίες στους
τομείς του εμπορικού,
οικονομικού, ενεργειακού, εργατικού, ενοχικού,
εμπράγματου δικαίου, του
δοικητικού δικαίου και
των ρυθμιστικών σχέσεων,
της πολιτικής και διοικητικής δικονομίας. Η επιδίωξη
της τελειότητατας και της
αποτελεσματικότητας είναι από τα σημαντικότερα
κριτήρια που διέπουν το
έργο του γραφείου.

Η εταιρεία συνταξιοδοτικής ασφάλισης
BADESHTE A.E. ιδρύθηκε
το 2003 και είναι πιστοποιημένη στην παροχή
υπηρεσιών πρόσθετης,
υποχρεωτικής και προαιρετικής συνταξιοδοτικής
ασφάλισης. Η εταιρεία
προσελκύει τους πελάτες
της σεβόμενη τις μεθόδους που προβλέπονται
από τη βουλγαρική νομοθεσία και διαχειρίζεται τα
περιουσιακά τους στοιχεία
σύμφωνα με το εγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο.
Από τις 31 Μαρτίου 2013
τα ταμεία της BADESHTE
A.E. ασφαλίζουν πάνω από
120 χιλιάδες άτομα, ενώ το
κεφάλαιο το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία υπερβαίνει τα 100 εκατ. BGN.

Η IBM Βουλγαρίας
ιδρύθηκε το 1937. Υστερα από την αναγκαστική
διάλυσή της το 1971, συνέχισε τη δραστηριότητά
της στις 5 Μαΐου του 1994.
Η IBM φιλοδοξεί να είναι
ηγέτης στη δημιουργία,
την ανάπτυξη και την παραγωγή των πιο σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής όπως συστήματα
αποθήκευσης δεδομένων,
λογισμικό, δικτυακά συστήματα. Στη Βουλγαρία,
η εταιρεία προσφέρει ένα
ευρύ φάσμα υπηρεσιών και τεχνολογιών που
επιτρέπουν στις μεγάλες
και μικρές επιχειρήσεις
να επωφεληθούν από τις
νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.
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