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Редакционен коментар / Σχόλιο Σύνταξης 

В началото на октомври в София се 
състоя бизнес среща между г-н Пла-
мен Орешарски, министър-предсе-
дател на България, и представители 

на Гръцкия бизнес съвет в България (ГБСБ). На 
нея премиерът балансирано и професионално 
взе позиция по актуалната икономическа ситуа-
ция в страната.

Той резюмира управленската си програ-

ма, която стъпва на съхранението на ва-

лутния борд и стабилността на банковата 

система, и акцентира върху икономически-

те мерки на своето правителство: насър-

чаване на предприемачеството и конку-

рентната среда. Г-н Орешарски не спести 

и предизвикателствата пред него и екипа 

му: реформата в образованието, доверие-

то в институциите, нуждата от по-голяма 

заетост. 

Това са теми, които със сигурност вълну-

ват и вас. Безспорно е, също и по думите на 

г-н Орешарски, че финансовата стабилност 

на България носи белега на рецесията. Но по-

ложителните сигнали са налице: местната 

икономика расте, било то и съвсем плавно. 

Оптимистични гласове се чуват и от 

Гърция. „Балкански хоризонти“ разговаря 

(стр. 30) с Димитрис Куркулас, зам.-минис-

тър на външните работи на страната и го-

лям приятел на България. „Големият въпрос 

е защо стигнахме дотук, но смятам, че вече 

се намираме до изхода на тунела“, каза той 

по повод финансовата криза. 

В актуалния ни брой поглеждаме към 

Маказа (стр. 18) – новият стар граничен 

пункт, който дава надежда на районите 

около границата между България и Гърция, 

посрещаме новия гръцки посланик в София 

Н.Пр. Демостенис Стоидис (стр. 16) и по-

ставяме акцент върху програма „Иновации 

и конкурентоспособност“ за еврофинанси-

ране в периода 2014-2020 (стр. 24). Тради-

ционната ни международна бизнес история 

разказва за едно странно приятелство – 

двама напълно различни бизнесмени, които 

заедно изграждат компании за милиарди. 

Приятно четене!

Σ τις αρχές Οκτωβρίου στη Σόφια έλαβε 
χώρα επιχειρηματική συνάντηση μεταξύ 
του κ. Ορεσάρσκι, πρωθυπουργού της 
Βουλγαρίας, και εκπροσώπων του Ελλη-

νικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία 
(HBCB). Κατά τη συνάντηση αυτή ο πρωθυπουργός 
ισορροπημένα και με επαγγελματισμό τοποθετήθηκε 
για την επίκαιρη οικονομική κατάσταση στη χώρα. 

Ο κ. Ορεσάρσκι ανακεφαλαίωσε το πρόγραμμα 
της διακυβέρνησής του, η οποία βασίζεται στη δια-
τήρηση του νομισματικού συμβουλίου και της στα-
θερότητας του τραπεζικού συστήματος, και τόνισε 
τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησής του: προώθη-
ση της επιχειρηματικότητας και του ανταγωνιστικού 
περιβάλλοντος. Ο κ. Ορεσάρσκι δεν αποσιώπησε 
και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν εκείνος και η 
κυβέρνησή του: τη μεταρρύθμιση στην παιδεία, την 
εμπιστοσύνη στους θεσμούς, την ανάγκη αύξησης 
της απασχόλησης.

Αυτά είναι θέματα που σίγουρα αφορούν και 
εσάς. Όπως ανέφερε και ο κ. Ορεσάρσκι, αδιαμφι-
σβήτητο είναι το γεγονός πως η χρηματοοικονομική 
σταθερότητα της Βουλγαρίας φέρνει το σημάδι της 
ύφεσης. Υπάρχουν όμως και τα θετικά σημάδια: η το-
πική οικονομία σημειώνει άνοδο, έστω και βραδεία.

Αισιόδοξες φωνές ακούγονται και από την Ελλά-
δα. Το περιοδικό «Βαλκανικοί Ορίζοντες» συνομιλεί 
(σελ. 30) με τον Δημήτριο Κούρκουλα, υφυπουργό 
Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και μεγάλο 
φίλο της Βουλγαρίας. «Το μεγάλο ζήτημα είναι γιατί 
φτάσαμε ως εδώ, αλλά θεωρώ πως πλέον βρισκόμα-
στε κοντά στην έξοδο του τούνελ», είπε ο κ. Κούρ-
κουλας αναφορικά με την οικονομική κρίση.

Στο επίκαιρο τεύχος ρίχνουμε ματιά και στη 
Μακάζα (σελ. 18) – τον νέο-παλιό μεθοριακό σταθ-
μό που δίνει ελπίδα στις παραμεθόριες περιοχές 
Ελλάδας και Βουλγαρίας, υποδεχόμαστε την Αυτού 
Εξοχότητα κ. Δημοσθένη Στοΐδη, νέο πρέσβη της Ελ-
ληνικής Δημοκρατίας στη Σόφια (σελ. 16) και δίνου-
με έμφαση στο πρόγραμμα ευρωπαϊκής χρηματο-
δότησης «Καινοτομίες και Ανταγωνιστικότητα»  της 
περιόδου 2014-2020 (σελ. 24). 

Η παραδοσιακή μας επιχειρηματική ιστορία 
αφηγείται μια παράξενη φιλία μεταξύ δύο εντελώς 
διαφορετικών επιχειρηματιών, οι οποίοι από κοινού 
δημιουργούν εταιρείες δισεκατομμυρίων. 

Καλή ανάγνωση!

Уважаеми читатели,
Αγαπητοί αναγνώστες,

Г-н Орешар-
ски резю-
мира упра-
вленската 

си програма, 
която стъп-
ва на насър-

чаване на 
предприема-
чеството и 
конкурент-
ната среда. 

Ο κ. Ορεσάρ-
σκι συνόψισε 
το πρόγραμ-

μα της διακυ-
βέρνησής του 
το οποίο βα-
σίζεται στην 

προώθηση της 
επιχειρημα-
τικότητας και 
του ανταγωνι-
στικού περι-
βάλλοντος.
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Новини / Ειδήσεις

Back-to-Business 
парти на гбсб
Back-to-Business 
πάρτι του HBCB

Традицион-
ният Back-
to-Business 
коктейл, 

организиран 
от гбсб, е 

едно от  
най-дълго-

очакваните  
събития.

To παραδο-
σιακό Back-
to-Business 
κοκτέιλ που 

διοργανώνεται 
από το HBCB  
είναι ένα από 
τα πιο ευχά-
ριστα γεγονό-
τα της χρονιάς 
για το οποίο 

όλοι ανυπομο-
νούν. 

Т радиционният Back-to-Business кок-

тейл, организиран от Гръцкия биз-

нес съвет в България (ГБСБ), е едно 

от най-дългоочакваните и прият-

ни събития за годината. Логично, то събира 

по-спокойни, отпочинали и почернели гости, 

на които личи, че само преди дни са сменили 

банския костюм с официално облекло. 

На 18 септемрви Flocafé Launch 

Bar&Restaurant отново беше домакин на кок-

тейла. Събитието беше уважено от над 200 

гости – членове на ГБСБ, влиятелни мениджъ-

ри на компаниите в съвета и други прияте-

ли на организацията. Посланикът на Кипър 

Н.Пр. г-н Ставрос Амвросиу също присъства 

на коктейла. 

Гостите не само имаха възможността да 

споделят спомените от летните си вакан-

ции, но и говориха за плановете и очаква-

нията си за новия бизнес сезон. Те успяха да 

осъществят нови контакти и дискутираха 

по актуалните икономически и политически 

новини и промени. 

Като допълнение към приятната обста-

новка във Flocafé Launch Bar&Restaurant, вкус-

ния бюфет и леещото се вино организато-

рите бяха осигурили и живи изпълнители на 

традиционна гръцка и международна музика. 

ГБСБ благодари на своите патрони Alpha Bank 

България, Обединена българска банка GLOBUL и 

Germanos за безценната подкрепа.   

T o παραδοσιακό Back-to-Business κο-
κτέιλ που διοργανώνεται από το Ελ-
ληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη 
Βουλγαρία (HBCB) είναι ένα από τα πιο 

ευχάριστα γεγονότα της χρονιάς για το οποίο όλοι 
ανυπομονούν. Οι επισκέπτες, οι οποιοι συγκεντρώ-
νονται ξεκούραστοι πια, φαίνεται να έχουν αλλάξει 
το μαγιό με το επίσημο κουστούμι μόλις πριν από 
λίγες ημέρες.

Στις 18 Σεπτεμβρίου το κοκτέιλ φιλοξενήθηκε 
και πάλι από τo Flocafé Launch Bar & Restaurant. 
Την εκδήλωση τίμησαν πάνω από 200 άτομα – 
μέλη του HBCB, ανώτατοι μάνατζερ των εταιρειών 
του Συμβουλίου και άλλοι φίλοι του οργανισμού. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Α.Ε. ο Πρέσβης της Κύ-
πρου στη Βουλγαρία, Σταύρος Αμβροσίου, επίσης 
παρευρέθηκε στο κοκτέιλ. Οι επισκέπτες είχαν 
την ευκαιρία όχι μόνο να μοιραστούν τις αναμνή-
σεις τους από τις καλοκαιρινές διακοπές, αλλά και 
να συζητήσουν τα σχέδια και τις προσδοκίες τους 
για τη νέα επιχειρηματική χρονιά.  Είχαν επίσης τη 
δυνατότητα να κάνουν νέες επαφές και να ανα-
λυσουν τις τρέχουσες οικονομικές και πολιτικές 
εξελίξεις.

Εκτός από την ευχάριστη ατμόσφαιρα του 
Flocafé Launch Bar & Restaurant, το νόστιμο μπου-
φέ και το άφθονο κρασί, οι διοργανωτές είχαν εξα-
σφαλίσει και ζωντανή ελληνική και ξένη μουσική. 

Τo HBCB ευχαριστεί θερμά τους χορηγούς 
του – Alpha Bank Βουλγαρίας, UBB, Globul και 
Germanos για την πολύτιμη υποστήριξή τους.    С
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Гръцкият бизнес съвет в Бълга-

рия (ГБСБ) продължава да подкрепя 

гръцката бизнес общност в Бъл-

гария. По-ниски цени за полетите 

между София и Атина са от важно 

значение за развитието на устой-

чиви икономически връзки между 

двете държави. 

В тази връзка в продължение на 

два месеца ГБСБ, в партньорство 

с туристическа агенция HAPPY 

TOUR, предлагаше преференциал-

ни цени за полети между двете 

столици. Това улесни членовете на гръцката 

бизнес общност в България да посетят своите 

семейства, да участват във важни срещи, да 

срещат клиенти, партньори и да подпoмагат 

дейностите на компаниите си.

Το Ελληνικο ΕπιχΕιρημαΤικο 
Συμβούλιο στη Βουλγαρία  (HBCB) εξα-
κολουθεί να στηρίζει την ελληνική επιχει-
ρηματική κοινότητα στη Βουλγαρία. Οι 
χαμηλότερες τιμές των πτήσεων Σόφιας-
Αθήνας  έχουν μεγάλη σημασία για την 
ανάπτυξη σταθερών σχέσεων ανάμε-
σα στις δύο χώρες.  Ακολουθώντας τον 
στόχο αυτό κατά τη διάρκεια δύο μηνών 
το HBCB σε συνεργασία με το τουριστικό 
γραφείο  HAPPY TOUR προσέφερε ειδι-
κές τιμές προσφοράς για πτήσεις ανάμε-
σα στις δύο πρωτεύουσες. Η κίνηση αυτή 

διευκόλυνε τα μέλη της ελληνικής επιχειρηματικής 
κοινότητας στη Βουλγαρία να επισκεφθούν τις οικογέ-
νειές τους, να λάβουν μέρος σε σημαντικές συναντήσεις, 
να συναντηθούν με πελάτες και εταίρους και να βοηθή-
σουν τις επιχειρήσεις τους στη δραστηριότητά τους. 

над 80 члена и приятели на Гръцкия биз-

нес съвет в България (ГБСБ) се събраха на 

24 юли 2013 г. в красивата градина на со-

фийския хотел ParkInn за приятен летен 

коктейл и създаване на нови бизнес кон-

такти. Посланикът на Република Кипър в 

София Негово Превъзходителство  

г-н Ставрос Амвросиу също удостои кок-

тейла с присъствието си. ГБСБ бладодари 

на своите патрони Alpha Bank България, Обе-

динена българска банка GLOBUL и Germanos за 

безценната подкрепа. 

ЛеТеН  
кОкТейЛ
ΘΕΡΙΝή 
δΕξΙωΣή μΕ 
κΟκΤΕιλ 

πανω απο  80 μΕλη και φίλοι του Ελληνικού Επι-
χειρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία  (HBCB) 
παρευρέθησαν στις 24 Ιουλίου 2013 στον όμορφο 
κήπο του  ξενοδοχείου ParkInn στη Σόφια σε ευ-
χάριστη θερινή δεξίωση με κοκτέιλ, προκειμένου 
να δημιουργήσουν νέες επιχειρηματικές επαφές. Η 
Αυτού Εξοχότητα κ. Σταύρος Αμβροσίου, πρέσβης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σόφια, επίσης τί-
μησε με την παρουσία του την εκδήλωση.  Το HBCB 
ευχαριστεί τις εταιρείες Alpha Bank Bulgaria, United 
Bulgarian Bank, GLOBUL, Germanos, εταίρους του 
Συμβουλίου, για την πολύτιμη στήριξή τους.  

ПРефеРеНцИаЛНИ цеНИ За ПОЛеТИ СОфИя-аТИНа
ΤΙμΕΣ πΡΟΣφΟΡάΣ γΙά πΤήΣΕΙΣ ΣΟφΙάΣ-άΘήΝάΣ
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 • είναι η επίσημη έκδοση του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμ-
βουλίου στη Βουλγαρία, του οποίου μέλη είναι πάνω από 200 
εταιρείες·

 • είναι σύγχρονο επιχειρηματικό περιοδικό που διανέμεται στο ανώ-
τατο μάνατζμεντ των μεγαλύτερων εταιρειών στη Βουλγαρία και στα 
πρόσωπα-κλειδιά της πολιτικής και του μη κυβερνητικού τομέα·

 • κυκλοφορεί ανά τρίμηνο·

 • διανέμεται στη βουλγαρική, την ελληνική και την κυπριακή επι-
χειρηματική κοινότητα, τους κρατικούς θεσμούς και τις διπλωμα-
τικές αποστολές σε Βουλγαρία, Ελλάδα και Κύπρο·

 • φτάνει συνολικά σε πάνω από 50 000 αναγνώστες· 

 • αποτελεί το ιδανικό μάρκετινγκ εργαλείο για τη διαφήμιση των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της εικόνας της εταιρείας σας.   

WWW.HBCBG.COM

ХОРИЗОНТИ
ΙΖΟΝΤΕΣИЗДАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ 

„ГРЪЦКИ БИЗНЕС СЪВЕТ В 
БЪЛГАРИЯ“

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ „ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ“

БАЛКАНСКИ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ

• е официалното издание на Гръцкия бизнес съвет в 

България, в който членуват над 200 компании;

• е модерно бизнес списание, което достига до вис-

шия мениджмънт на най-големите фирми в България и 

ключовите фигури в политиката и неправителствения 

сектор;

• публикува се веднъж на три месеца;

• разпространява се сред българската, гръцката и ки-

пърската бизнес общност, държавни институции и ди-

пломатически мисии в България, Гърция и Кипър;

• достига до общо над 50 хил. читатели;

• е идеален маркетинг инструмент за популяризиране 

на бизнеса и имиджа на компанията Ви.

„Балкански 
хоризонти“ ще 
Ви помогне да 

намерите 
нови клиенти 

и бизнес 
партньори
Το περιοδικό 

«Βαλκανικοί Ορί-
ζοντες» θα σας 

βοηθήσει να βρεί-
τε νέους επιχειρη-
µατικούς εταίρους

ЗА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕКЛАМА, МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С МАРИЯ ШАХПАЗОВА 
НА ТЕЛ. (+359 2) 950 24 41 ИЛИ НА M.SHAHPAZOVA@HBCBG.COM

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ 
ΜΑΡΙΑ ΣΑΧΠΑΖΟΒΑ – ΤΗΛ. (+359 2) 950 24 41 Η ΣΤΟ M.SHAHPAZOVA@HBCBG.COM

WWW.HBCBG.COM

ИЗОНТИИЗОНТИ
ΙΖΟΝΤΕΣ

„Балкански 
хоризонти“ ще хоризонти“ ще 
Ви помогне да Ви помогне да 

намерите 
нови клиенти нови клиенти 

и бизнес 
партньорипартньори
Το περιοδικό Το περιοδικό 

«Βαλκανικοί Ορί-«Βαλκανικοί Ορί-
ζοντες» θα σας ζοντες» θα σας 

βοηθήσει να βρεί-βοηθήσει να βρεί-
τε νέους επιχειρη-τε νέους επιχειρη-

εταίρουςεταίρους

WWW.HBCBG.COM

ИЗОНТИ
ΙΖΟΝΤΕΣΙΖΟΝΤΕΣ

«Βαλκανικοί Ορί-
ζοντες» θα σας 

βοηθήσει να βρεί-
τε νέους επιχειρη-

εταίρους

ΙΖΟΝΤΕΣ
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ПламеН ОРешаРскИ:  
„Нашият приоритет 
е насърчаването на 
предприемачеството“

Н а 10 октомври 2013 г. в зала „Сре-

дец“ на Хотел „Шератон“ в Со-

фия се състоя бизнес среща на г-н 

Пламен Орешарски, министър- 

председател на България, с представители 

на Гръцкия бизнес съвет в България (ГБСБ). 

Близо 200 представители на висшия менидж-

мънт на компаниите в съвета, новият по-

сланик на Гърция в България Н.Пр. Демосте-

нис Стоидис,  както и посланикът на Кипър 

в България Н.Пр. Ставрос Амвросиу уважиха 

важното събитие. 

На него г-н Орешарски изнесе встъпител-

на реч на тема „Програмата за икономиче-

ско развитие на България по време на ман-

дата на настоящото правителство“. В нея 

той балансирано и професионално взе пози-

ция по актуалната икономическа ситуация в 

страната. След речта му последва оживена 

Στις 10 Οκτωβρίου 2013 στην Αίθουσα 
«Sredets» του ξενοδοχείου Sheraton στη 
Σόφια έλαβε χώρα συνάντηση του κ. 
Πλάμεν Ορεσάρσκι, πρωθυπουργού της 

Βουλγαρίας, με εκπροσώπους του Ελληνικού Επιχει-
ρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία (HBCB). Πε-
ρίπου 200 εκπρόσωποι του ανώτατου μάνατζμεντ 
των εταιρειών-μελών του Συμβουλίου, η Αυτού 
Εξοχότητα κ. Δημοσθένης Στοΐδης, νέος πρέσβης 
της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Σόφια, και η Αυτού 
Εξοχότητα κ. Σταύρος Αμβροσίου, πρέσβης της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας στη Σόφια, τίμησαν με την 
παρουσία τους την εκδήλωση.

Την εκδήλωση εγκαινίασε ο κ. Ορεσάρσκι με 
την εναρκτήρια ομιλία του με θέμα «Το πρόγραμμα 
οικονομικής ανάπτυξης της Βουλγαρίας κατά τη θη-
τεία της παρούσας κυβέρνησης», στην οποία εξέθε-
σε την ισορροπημένη και τεκμηριωμένη άποψή του 
για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση στη χώρα. С
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ΠλάμΕΝ ΟΡΕΣάΡΣκΙ:  
«Προτεραιότητά μας  

η προώθηση της  
επιχειρηματικότητας»

Министър-пред-
седателят на Бъл-
гария плаМен Оре-
шарски се срещна 
с представители 
на гБсБ и ОтгОвО-
ри на техните въп-
рОси

Ο πρωθυπΟυργΟς 
της ΒΟυλγαρίας κ. 
πλαμεν Ορεςαρςκί 
ςυναντηθηκε με 
εκπρΟςωπΟυς τΟυ 
HBCB καί απαντηςε 
ςτίς ερωτηςείς τΟυς
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дискусия, в която гостите зададоха своите 

въпроси към премиера. 

В началото на срещата изпълнителни-

ят директор на ГБСБ г-н Минко Герджиков 

поздрави г-н Орешарски, споделяйки с него 

информацията, че инвестициите на гръц-

ките фирми в България надвишават 3 млрд. 

лв., както и че 20% от банковата система в 

страната е в ръцете на местни подразделе-

ния на гръцки финансови институции. Пред-

седателят на управителния съвет на ГБСБ и 

генерален директор на „Чипита България“ г-н 

Стаматиос Теодоропулос също приветства 

премиера и го поздрави за добрата му рабо-

та. Заедно с г-н Герджиков и г-н Теодоропулос 

на подиума по време на дискусията бе и г-н 

Евангелос Литрас, управител на Alpha Bank 

България. 

Вземайки думата, г-н Пламен Орешар-

ски показа на гостите на събитието, че не 

приема срещата като досадно задължение: с 

усмивка той напомни за първата си среща с 

ГБСБ като финансов министър „във времена-

та преди кризата“.

„В момента следата на кризата се усеща 

ясно върху европейските икономики и техни-

те дългови и бюджетни дефицити, каза г-н 

Орешарски. Основното предизвикателство 

пред нас сега е да търсим решения на иконо-

мическите проблеми, например намалелия 

експорт. Все пак няма как да не подчертая, 

че в България има добра финансова стабил-

ност, въпреки че и тя носи белега на рецеси-

ята.“

Премиерът резюмира управленската си 

програма, която стъпва на „съхранението 

на валутния борд и стабилността на банко-

вата система“. „Държим последователно да 

изграждаме инфраструктурата в България, 

да засилим ролята на държавата като регу-

латор и да наблегнем на активната защита 

на потребителите“, каза още  г-н Орешар-

ски. В своята реч той също така акценти-

ра върху икономическите мерки на своето 

правителство. Г-н Пламен Орешарски посочи 

част от тях: насърчаване на предприемаче-

ството и конкурентната среда. 

„Държавата загуби имиджа си на изряден 

платец“, каза г-н Орешарски в началото на 

своя обзор на финансовите политики в стра-

ната. Според него новото българско прави-

телство ще продължи усилията за засилено 

усвояване на еврофондовете. „Към момен-

та имаме прилично усвояване, каза той, а и 

усилията ни вече постепенно се насочват 

към новите финансови програми за периода 

2014-2020 г.“ 

„Целите на новата финансова рамка са 

инвестиции в реалния бизнес, конкуренто-

способността и човешкия капитал“, каза 

още г-н Орешарски. Към това той добави 

Την ομιλία του ακολούθησε ζωηρή συζήτηση, κατά 
την οποία οι φιλοξενούμενοι υπέβαλαν στον πρω-
θυπουργό τις ερωτήσεις τους.

Κατά την έναρξη της συνάντησης ο εκτελεστι-
κός διευθυντής του HBCB κ. Μίνκο Γκερντζίκοβ 
χαιρέτισε τον κ. Ορεσάρσκι και του κοινοποίησε την 
πληροφορία πως οι επενδύσεις των ελληνικών εται-
ρειών στη Βουλγαρία υπερβαίνουν τα 3 δισ. λέβα 
και υπογράμμισε πως το 20% του τραπεζικού συ-
στήματος της χώρας αποτελεί ιδιοκτησία τοπικών 
παραρτημάτων ελληνικών χρηματοοικονομικών 
ιδρυμάτων. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβου-
λίου του HBCB και γενικός διευθυντής της “Chipita 
Bulgaria” κ. Σταμάτιος Θεοδωρόπουλος χαιρέτισε εκ 
μέρους του τον πρωθυπουργό και τον συνεχάρη για 
την καλή του δουλειά. Μαζί με τους κκ. Γκερντζίκοβ 
και Θεοδωρόπουλο στο βήμα κατά τις συζητήσεις 
παρευρέθη και ο κ. Ευάγγελος Λύτρας, διευθυντής 
της Alpha Bank Bulgaria. 

Παίρνοντας τον λόγο, ο κ. Ορεσάρσκι έδειξε 
στους συμμετέχοντες στην εκδήλωση πως δε θε-
ωρούσε τη συνάντηση μια βαρετή υποχρέωση: με 
χαμόγελο στο πρόσωπο αναφέρθηκε στην πρώτη 
του συνάντηση με το HBCB στην ιδιότητά του ως 
υπουργού Οικονομικών «στα χρόνια πριν από την 
κρίση».

«Σήμερα το σημάδι της κρίσης φαίνεται ξεκά-
θαρα στις ευρωπαϊκές οικονομίες, στα ελλείμματα 
χρέους και τα ελλείμματα των προϋπολογισμών 
τους», είπε ο κ. Ορεσάρσκι. «Η βασική πρόκληση 
μπροστά μας είναι να αναζητήσουμε λύσεις για τα 
οικονομικά ζητήματα, όπως π.χ. οι μειωμένες εξαγω-
γές. Ωστόσο επιβάλλεται να τονίσω πως η Βουλγα-
ρία έχει καλή οικονομική σταθερότητα, παρόλο που 
και εκείνη φέρνει το σημάδι της ύφεσης.»

Ο πρωθυπουργός συνόψισε το πρόγραμμα της 
διακυβέρνησής του, η οποία βασίζεται «στη διατή-
ρηση του Νομισματικού Συμβουλίου και τη σταθε-
ρότητα του τραπεζικού συστήματος.» «Επιμένουμε 
στο να κατασκευάζουμε σταθερά τις υποδομές της 
Βουλγαρίας, να ενισχύουμε τον ρόλο του κράτους 
ως ρυθμιστή και να δίνουμε έμφαση στην ενεργή 
προστασία των καταναλωτών», πρόσθεσε ο κ. Ορε-
σάρσκι. Στην ομιλία του ο πρωθυπουργός τόνισε τα 
οικονομικά μέτρα της κυβέρνησής του. Ο κ. Ορε-
σάρσκι ανέφερε ορισμένα εξ αυτών: την προώθηση 
της επιχειρηματικότητας και του ανταγωνιστικού 
περιβάλλοντος. 

«Το κράτος έχασε την υπόληψη του άψογου 
απέναντι στις υποχρεώσεις του οφειλέτη», είπε ο 
κ. Ορεσάρσκι στην αρχή της ανασκόπησης των 
οικονομικών πολιτικών της χώρας. Κατά τη γνώμη 
του η νέα βουλγαρική κυβέρνηση θα συνεχίσει τις 
προσπάθειες στην κατεύθυνση της επιτάχυνσης της 
απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων. «Σήμερα 
έχουμε ικανοποιητικό βαθμό απορρόφησης», ανέ-
φερε ο ίδιος, «και οι προσπάθειές μας στρέφονται 
πλέον στα νέα οικονομικά προγράμματα της περιό-
δου 2014-2020.»

«Οι στόχοι του νέο οικονομικού πλαισίου είναι οι 
επενδύσεις στην πραγματική οικονομία, η ανταγω-

Премиерът 
резюмира уп-
равленската 
си програма, 
която стъп-

ва на „съх-
ранението 

на валутния 
борд и ста-
билността 
на банкова-

та система.“

Ο πρωθυπουρ-
γός συνόψισε

το πρόγραµµα
της διακυβέρ-
νησής του, το
οποίο βασίζε-
ται «στη δι-
ατήρηση του 
Νοµισµατικού
Συµβουλίου

και της σταθε-
ρότητας

του τραπεζικού 
συστήµατος.»
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ключовата реформа в системата на образо-

ванието и акцентира върху солидарността 

в обществото чрез по-голяма заетост. 

„Разбира се, че остават и някои ключови 

въпроси“, каза г-н Орешарски и насочи речта 

си към доверието в институциите и върхо-

венството на закона. „Все пак трябва да се 

каже, че корупцията в различните системи е 

следствие, а не причина“. Според него тепър-

ва разрастването на услугите по електро-

нен път ще помогне в това отношение. 

„В обобщение, каза г-н Орешарски, преди 

да отвори подиума за дискусии, бих искал да 

посоча, че ние търсим фискална стабилност, 

която дори не трябва да се дискутира, а е 

необходимо условие за успешния бизнес на 

всички вас.“

Г-н Евангелос Литрас, управител на Alpha 

Bank България, бе първият, който взе микро-

фона, за да зададе въпрос към премиера Оре-

шарски. Г-н Литрас насочи вниманието към 

новия програмен период за еврофинансира-

не, 2014-2020 г., и попита дали търговските 

банки могат да помогнат за по-успешното 

усвояване на фондовете, какъвто пример 

има в други европейски държави. Г-н Орешар-

ски подкрепи мнението му, че безспорно „ин-

корпорирането на банките при усвояването 

на фондовете ще направи процеса по-успе-

шен“, както и че той също е мислил в тази 

посока. Все пак, каза г-н Орешарски, „аз не 

съм оптимист, че това ще се случи, заради 

подхода при управление на средствата, кой-

то се налага от Брюксел“. 

Друг член на борда на ГБСБ, г-н Констан-

тинос Лампру от GEK Terna, повдигна набо-

лелия въпрос за нуждата от политическа и 

финансова стабилност за инвестициите във 

ВЕИ сектора. Премиерът Орешарски отго-

вори, че наистина в сектора са се натрупали 

регулаторни проблеми. „Ще водим диалог с 

асоциациите, представляващи този бизнес, 

за да търсим взаимно приемливи решения“, 

каза той. Г-н Орешарски допълни, че „грешка-

та не е на инвеститорите, а на държавата“. 

Г-н Сергей Боянов от маркетинг отдела 

на „Евробулстрой Холдинг“ попита премиера 

дали държавата има стратегическа полити-

ка за задържане на младите хора в България. 

„Трябва да направим икономиката привлека-

телна, за да задържаме талантите в стра-

ната и да стимулираме връщането на млади 

българи от чужбина“, каза г-н Орешарски. 

„Смятаме да субсидираме първото работно 

място на завършилите университети поне в 

първите шест месеца“, допълни той. 

Представителят на „Юрофаст Глобал“ - 

дружество, консултиращо по данъчни въп-

роси, г-н Симеон Григоров зададе въпрос по 

повод на многото спекулации в публично-

νιστικότητα και οι ανθρώπινοι πόροι», είπε επιπλέον 
ο κ. Ορεσάρσκι. Τοποθέτησε εδώ και τη μεταρρύθ-
μιση-κλειδί στο σύστημα της εκπαίδευσης και υπο-
γράμμισε τη σημασία της αλληλεγγύης στην κοινω-
νία μέσω της αυξημένης απασχόλησης.

«Βεβαίως, παραμένουν και ορισμένα ζητήμα-
τα-κλειδί», δήλωσε ο κ. Ορεσάρσκι και έστρεψε την 
ομιλία του προς την εμπιστοσύνη στους θεσμούς 
και την ανωτερότητα του νόμου. «Χρειάζεται ωστό-
σο να τονιστεί πως η διαφθορά σε διάφορα συστή-
ματα αποτελεί συνέπεια, και όχι αιτία.» Κατά τον κ. 
Ορεσάρσκι η διεύρυνση των ηλεκτρονικών υπηρε-
σιών θα βοηθήσει στον περιορισμό του φαινομένου 
αυτού.

«Ανακεφαλαιώνοντας», είπε ο κ. Ορεσάρσκι πριν 
ανοίξει τη συζήτηση, «θα ήθελα να υπογραμμίσω 
πως εμείς επιζητούμε δημοσιονομική σταθερότητα, 
η οποία δεν πρέπει καν να συζητηθεί, καθώς απο-
τελεί τον απαραίτητο όρο μιας επιτυχούς για όλους 
σας επιχειρηματικής δραστηριότητας.»

Ο κ. Ευάγγελος Λύτρας, διευθυντής της Alpha 
Bank Bulgaria, ήταν ο πρώτος που πήρε το μικρό-
φωνο, για να υποβάλει ερώτηση στον κ. Ορεσάρσκι. 
Ο κ. Λύτρας έστρεψε την προσοχή προς τη νέα προ-
γραμματική περίοδο ευρωπαϊκής χρηματοδότησης 
2014-2020 και ερώτησε αν οι εμπορικές τράπεζες 
μπορούν να συμβάλουν στην αποτελεσματικότε-
ρη απορρόφηση πόρων των ευρωπαϊκών ταμείων, 
αφού ανάλογα παραδείγματα υπάρχουν σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. Ο κ. Ορεσάρσκι συμμερίστηκε 
τη γνώμη του κ. Λύτρα πως αδιαμφισβήτητα «η εν-
σωμάτωση των τραπεζών στην πορεία απορρόφη-
σης ευρωπαϊκών κονδυλίων θα καταστήσει αποτε-
λεσματικότερη τη διαδικασία», λέγοντας πως ο ίδιος 
έχει ήδη κάνει σκέψεις προς την κατεύθυνση αυτή. 
Ο κ. Ορεσάρσκι όμως πρόσθεσε: «Δεν είμαι αισιό-
δοξος πως κάτι τέτοιο θα συμβεί λόγω της προσέγ-
γισης στη διαχείριση των πόρων που επιβάλλουν οι 
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то пространство за промени в данъчното 

и трудовото законодателство в България. 

„Планира ли правителството значими про-

мени в тях като например диференцирани 

ставки за данък печалба за различните бран-

шове, връщане на прогресивното подоходно 

облагане и увеличение на социалните осигу-

ровки“, попита г-н Григоров. Г-н Орешарски 

отговори, че като създател на тази данъчна 

система през неговия мандат като финан-

сов министър 2005-2009 г. той я харесва и не 

смята да прави значими промени, въпреки 

многото спекулации.

Посланиците на Гърция и на Кипър, Т.Пр. 

Демостенис Стоидис и Ставрос Амвросиу 

също поздравиха премиера Орешарски. На въ-

проса на Н.Пр. Амвросиу за новооткритите 

в кипърските териториални води находища 

на газ г-н Орешарски каза, че България има го-

лям интерес към този нов проект и ще следи 

актуалните развития по него. 

След края на срещата участниците в нея 

имаха възможност да продължат да обсъж-

дат темата и да разменят идеи за иконо-

мическата обстановка в България и про-

грамата на правителството на Пламен 

Орешарски. 

ГБСБ благодари за съдействието на 

GLOBUL, Alpha Bank България, Germanos и Обе-

динена българска банка.  

Βρυξέλλες.»
Άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

HBCB, ο κ. Κωνσταντίνος Λάμπρου από την GEK 
Terna, έθεσε το φλέγον ζήτημα της ανάγκης για πο-
λιτική και χρηματοοικονομική σταθερότητα για τις 
επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ. Ο πρωθυπουργός 
απάντησε πως στον τομέα αυτό συσσωρεύτηκαν 
ρυθμιστικά προβλήματα. «Θα κάνουμε διάλογο με 
τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τον τομέα των 
ΑΠΕ και από κοινού θα αναζητήσουμε αμοιβαίως 
αποδεκτές λύσεις», δήλωσε ο κ. Ορεσάρσκι προσθέ-
τοντας ότι «το λάθος επιβαρύνει το κράτος, όχι τους 
επενδυτές.»

Ο κ. Σεργκέι Μπογιάνοβ του τομέα μάρκετινγκ 
της Eurobulstroy Holding ερώτησε τον πρωθυπουρ-
γό αν το κράτος έχει στρατηγική πολιτική αποτρο-
πής της εξωτερικής μετανάστευσης των νέων της 
Βουλγαρίας. «Πρέπει να κάνουμε την οικονομία 
μας πιο ελκυστική, για να συγκρατήσουμε τους τα-
λαντούχους ανθρώπους της χώρας και να προω-
θήσουμε την επιστροφή νέων Βούλγαρων από το 
εξωτερικό», είπε ο κ. Ορεσάρσκι. «Στις προθέσεις 
μας είναι η επιχορήγηση της πρώτης θέσης εργα-
σίας νέων αποφοίτων πανεπιστημίων τουλάχιστον 
για τους πρώτους έξι μήνες», πρόσθεσε ο πρωθυ-
πουργός. 

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας φορολογικών 
συμβουλών Eurofast Global κ. Συμεών Γκριγκόροβ 
έθεσε μια ερώτηση  για τις πολλές εικοτολογίες που 
γίνονται δημόσια αναφορικά με πιθανές αλλαγές 
στη φορολογική και την εργασιακή νομοθεσία της 
Βουλγαρίας. «Σχεδιάζει η κυβέρνηση αλλαγές στους 
εν λόγω τομείς, π.χ. διαφοροποιημένους συντελε-
στές του εταιρικού φόρου ανάλογα με τον κλάδο, 
επαναφορά της κλιμακωτής φορολογίας των εισο-
δημάτων και αύξηση των κοινωνικών εισφορών;», 
ερώτησε ο κ. Γκριγκόροβ. Ο κ. Ορεσάρσκι απάντησε 
πως ως ιδρυτής αυτού του φορολογικού συστήμα-
τος κατά τη θητεία του ως υπουργού Οικονομικών 
στο διάστημα 2005-2009, το εγκρίνει και δεν προ-
τίθεται να επιφέρει σημαντικές αλλαγές, παρά την 
έντονη πιθανολογία.

Οι Πρέσβεις της Ελλάδας και της Κύπρου, οι Αυ-
τών Εξοχότητες κ. Δημοσθένης Στοΐδης και Σταύρος 
Αμβροσίου επίσης συνεχάρησαν τον πρωθυπουρ-
γό Ορεσάρσκι. Στην ερώτηση της Α.Ε. του πρέσβη 
Αμβροσίου για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου στα 
χωρικά ύδατα της Κύπρου που εντοπίστηκαν πρό-
σφατα, ο κ. Ορεσάρσκι είπε πως η Βουλγαρία έχει 
μεγάλο ενδιαφέρον για το σχέδιο αυτό και θα παρα-
κολουθεί τις σχετικές εξελίξεις.

Μετά το πέρας της συνάντησης οι συμμετέχο-
ντες σ’ αυτή είχαν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις 
συζητήσεις τους πάνω στο θέμα της και να ανταλλά-
ξουν ιδέες για την οικονομική κατάσταση στη χώρα 
και το πρόγραμμα της κυβέρνησης του κ. Πλάμεν 
Ορεσάρσκι. 

Το HBCB ευχαριστεί για τη συνεργασία τους τις 
εταιρείες GLOBUL, Alpha Bank Bulgaria, Germanos 
και United Bulgarian Bank.  

„Все пак, 
трябва да се 
каже, че ко-
рупцията в 
различните 
системи е 

следствие, а 
не причина“

«Χρειάζεται 
ωστόσο να το-
νιστεί πως η 
διαφθορά σε 
διάφορα συ-

στήματα απο-
τελεί συνέπεια, 
και όχι αιτία.»
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На 20 септември 2013 г. Н.Пр. Де-

мостенис Стоидис връчи акреди-

тивното си писмо на президента 

Росен Плевнелиев и официално 

встъпи в длъжност. Неговият предшестве-

ник Н.Пр. Трасивулос Стаматопулос прекрати 

мандата си, след като беше назначен на поста 

помощник генерален секретар по политически 

въпроси и политиката на сигурност на НАТО.

Σ τις 20 Σεπτεμβρίου του 2013 η Α.Ε. 
Δημοσθένης Στωίδης επέδωσε τα δια-
πιστευτήριά του στον Πρόεδρο Ρόσεν 
Πλεβνέλιεφ και επίσημα ανέλαβε τα 

καθήκοντά του. Ο προκάτοχός του, η Α. Ε. Θρασύ-
βουλος Σταματόπουλος, ολοκλήρωσε τη θητεία 
του αφού ορίστηκε Βοηθός Γενικός Γραμματέας 
Πολιτικών Υποθέσεων και της Πολιτικής Ασφάλειας 
του ΝΑΤΟ .

„НИвОТО На 
съТРудНИчесТвО 
между ГъРцИя И 
БълГаРИя е пРИмеР 
За всИчкИ сТРаНИ  
в РеГИОНа“
НОвияТ ПОСлАНик НА ГъРция в 
СОфия Н.ПР. ДемОСТеНиС СТОиДиС 
вРъчи АкРеДиТивНОТО Си ПиСмО НА 
ПРезиДеНТА РОСеН ПлевНелиев 

«ΤΟ ΕπΙπΕδΟ ΤηΣ 
ΣυΝΕΡγαΣΙαΣ μΕΤαξυ 
ΕλλαδαΣ καΙ 
ΒΟυλγαΡΙαΣ απΟΤΕλΕΙ 
πΡΟΤυπΟ γΙα ΟλΕΣ ΤΙΣ 
χώΡΕΣ ΤηΣ πΕΡΙΟχηΣ»
Ο ΝΕΟΣ ΠΡΕΣΒηΣ ΤηΣ ΕλλΑΔΑΣ ΣΤη ΣΟφιΑ 
η Α.Ε. ΔημΟΣΘΕΝηΣ ΣΤωιΔηΣ, ΕΠΕΔωΣΕ ΤΑ 
ΔιΑΠιΣΤΕΥΤηΡιΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΡΟ-
ΣΕΝ ΠλΕΒΝΕλιΕφ

политика / πολιτική 

С
н

и
м
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Н.Пр. Демостенис Стоидис е роден в Ка-

вала през 1953 година (виж допълнителния 

текст за повече информация за кариерата 

му). По повод неотдавнашното му назначе-

ние за посланик и встъпването му в длъж-

ност в България, Н.Пр. Демостенис Стоидис 

коментира, че подчертава „високото ниво 

на отношенията, които установих, че съ-

ществуват между двете страни, и преди 

всичко между двата ни народа“. 

„Нивото на сътрудничество между Гър-

ция и България е пример за всички страни в 

региона – каза още Н.Пр. Демостенис Стои-

дис. - Връзките между двете страни се раз-

виват непрестанно, особено след членство-

то на България в НАТО и присъединяването 

є към ЕС – стратегически избори, които Гър-

ция твърдо подкрепяше.“ 

Той посочи също, че след тези развития 

„като съюзници и партньори, се посвети-

хме още повече на изграждането на сътруд-

ничеството между нас с цел по-добрата 

комуникация и благоденствието на двата 

народа, оставяйки зад гърба си спорове от 

травмиращото минало. Това е и послание-

то, което изпращат нашите страни на съ-

седите си в региона, а и на международната 

общност. Нашата задача е да допринесем 

съществено за по-нататъшното развитие и 

обогатяване на отношенията ни на сътруд-

ничество“.

Н.Пр. Демостенис Стоидис посочи две об-

ласти, ключови за сътрудничеството между 

България и Гърция: икономическото сътруд-

ничество и туризма. „Гръцките инвестиции 

продължават да имат значително присъст-

вие в България, допринасяйки за развитие-

то и стабилността на икономиката, каза 

той. Туризмът, освен видимите икономи-

чески ползи и за двете страни, допринася и 

за по-доброто опознаване и засилването на 

взаимните позитивни чувства, които имат 

народите ни. Тези две области, в съчетание 

с търговията, са от централно значение за 

преодоляването на икономическата криза в 

Европа и не само, която ни засяга съществе-

но“, каза той. 

Само дни след встъпването си в длъж-

ност, Н.Пр. Демостенис Стоидис се срещна 

с представители на Гръцкия бизнес съвет в 

България (ГБСБ). „Бих искал да пожелая пълен 

успех  - в професионален, а и в личен план - на 

членовете на влиятелния Гръцки бизнес съ-

вет в България, с представители на който 

имах възможността да се запозная неотдав-

на и да установя сериозността, с която те 

гледат на работата си тук, представяйки 

по един достоен за уважение начин гръцкия 

предприемачески дух на местния бизнес.“    

ГБСБ пожелава на Н.Пр. Демостенис Стои-

дис успешен мандат в България и ползотвор-

на съвместна работа.  

Η Α.Ε. Δημοσθένης Στωίδης γεννήθηκε στην 
Καβάλα το 1953 (για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με την καριέρα του δείτε το συμπληρωμα-
τικό κείμενο). 

Με την ευκαιρία του προσφάτου διορισμού του 
ως Πρέσβη και την ανάληψη των καθηκόντων του 
στη Βουλγαρία, η Α.Ε. Δημοσθένης Στωίδης υπο-
γραμμίζει το υψηλό επίπεδο σχέσεων που διαπί-
στωσε ότι υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών μας και 
κυρίως των λαών μας.

 «Το επίπεδο της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας 
και Βουλγαρίας, αποτελεί πρότυπο για όλες τις 
χώρες της περιοχής», είπε επίσης η Α.Ε. Δημοσθέ-
νης Στωίδης. Οι δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών ενι-
σχύονται συνεχώς, ιδιαίτερα μετά την ένταξη της 
Βουλγαρίας στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε., στρατηγικές επι-
λογές τις οποίες η Ελλάδα στήριξε με συνέπεια». 

Επεσήμανε επίσης ότι μετά από αυτές τις εξε-
λίξεις «ως σύμμαχοι και εταίροι, αφιερωθήκαμε 
πιο εντατικά στην οικοδόμηση συνεργασιών με 
απώτερο σκοπό την επικοινωνία και ευημερία των 
δύο λαών, αφήνοντας πίσω διαφορές του τραυμα-
τικού παρελθόντος. Αυτό είναι και το μήνυμα που 
εκπέμπουν οι χώρες μας στους γείτονες της περιο-
χής, αλλά και στη Διεθνή Κοινότητα. Είναι καθήκον 
μας να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην περαιτέρω 
ενίσχυση και εμπλουτισμό των σχέσεων συνεργα-
σίας».

 Η Α.Ε. Δημοσθένης Στωίδης ανέδειξε δύο βασι-
κούς τομείς για τη συνεργασία μεταξύ της Βουλγα-
ρίας και Ελλάδας: την οικονομική συνεργασία και 
τον τουρισμό. 

«Οι ελληνικές επενδύσεις στη Βουλγαρία συνε-
χίζουν τη σημαντική παρουσία τους συμβάλλοντας 
στην ανάπτυξη και σταθερότητα της οικονομίας. Ο 
τουρισμός εκτός από τα ορατά οικονομικά οφέλη 
που προσφέρει και στις δύο πλευρές, συμβάλλει 
στην καλύτερη γνωριμία και ενδυνάμωση των θε-
τικών αισθημάτων που τρέφουν οι δύο λαοί μεταξύ 
τους.

Οι δύο ανωτέρω τομείς σε συνδυασμό με το 
εμπόριο είναι κεντρικής σημασίας για την αντιμε-
τώπιση της οικονομικής κρίσης η οποία πλήττει 
την Ευρώπη και όχι μόνο, και μας επηρεάζει σημα-
ντικά», είπε.

Λίγες μέρες μετά την ορκωμοσία του, η Α.Ε. 
Δημοσθένης Στωίδης συναντήθηκε με εκπροσώ-
πους του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου 
στη Βουλγαρία (HBCB).Θα ήθελα να ευχηθώ πλήρη 
επιτυχία σε επαγγελματικό αλλά και προσωπικό 
επίπεδο στα μέλη του έγκυρου Ελληνικού Επιχει-
ρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία, εκπρο-
σώπους του οποίου είχα πρόσφατα την ευκαιρία 
να γνωρίσω και να διαπιστώσω τη σοβαρότητα 
με την οποία αντιμετωπίζουν την δραστηριότητά 
τους εδώ, εκπροσωπώντας με αξιέπαινο τρόπο στο 
τοπικό επιχειρηματικό γίγνεσθαι την ελληνική επι-
χειρηματικότητα.  

Το ΕΕΣΒ εύχεται στον Α.Ε. Hon. Δημοσθένη Στω-
ίδη επιτυχημένη θητεία στη Βουλγαρία και γόνιμη 
συνεργασία.   

БИОграфИя
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Затворен след края на Втората све-

товна война, симптоматичният за 

българския преход гранично-пропус-

кателен пункт „Маказа“ най-накрая 

функционира от началото на септември. Не-

говото повторно откриване е събитие не 

само за икономическите отношения между 

Гърция и България, но и важна социална нови-

на – стотици семейства, разделени от годи-

ни, вече са по-близо едно до друго. 

Политиците от двете държави говорят 

за „Маказа“, като за шанс и надежда за тър-

говията и туризма в региона. Това обаче все 

още е пожелателно и ще се случи едва след 

няколко години. Въпреки че проходът е част 

от европейския транспортен коридор9 Хел-

зинки – Александруполис, потоците тежко-

товарни автомобили и автобуси ще тръг-

нат през него след време. Условието е да 

бъдат изградени връзката с магистрала „Виа 

Игнатия“ в Гърция и обходът на Кърджали в 

България.

Дори и така събитието е наистина зна-

менателно, особено ако погледнем сложната 

и изпълнена с обрати история на прохода. 

Дълги години на мястото на сегашния гра-

Κ λειστός από το τέλος του Β 'Παγκο-
σμίου Πολέμου, ο συμβολικός για τη 
βουλγαρική μετάβαση σε φιλελεύθε-
ρη δημοκρατία μεθοριακός σταθμός 

Νυμφαία - Μακάζα δόθηκε στην κυκλοφορία από 
τις αρχές Σεπτεμβρίου. Το εκ νέου άνοιγμά του είναι 
ένα  σημαντικό γεγονός όχι μόνο για τις οικονομι-
κές σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, 
αλλά και ένα γεγονός μεγάλης κοινωνικής σημασίας 
–  εκατοντάδες οικογένειες που είχαν εδώ και χρόνια 
χωριστεί, τώρα ήρθαν πιο κοντά η μία στην άλλη.

Η πολιτική ηγεσία των δύο χωρών αναφέρεται 
στη νέα δίοδο ως ευκαιρία και ελπίδα να τονωθούν 
το εμπόριο και ο τουρισμός στην περιοχή. Αυτό βέ-
βαια είναι ευχής έργο  αλλά θα  γίνει πραγματικότη-
τα μόνο μετά από αρκετά χρόνια. Παρά το γεγονός 
ότι η δίοδος είναι τμήμα του ευρωπαϊκού διαδρό-
μου μεταφορών 9 Ελσίνκι – Αλεξανδρούπολη,  η 
κυκλοφορία φορτηγών και λεωφορείων από αυτήν 
θα αρχίσει μετά από καιρό. Προϋπόθεση είναι να 
κατασκευαστεί  η σύνδεση με τον αυτοκινητόδρομο 
«Εγνατία Οδός» στην Ελλάδα και με την περιφερεια-
κή οδό του Κίρτζαλι στη Βουλγαρία.

Ακόμα κι έτσι, το γεγονός είναι πραγματικά αξιο-
σημείωτο, ειδικά αν προσέξουμε την περίπλοκη και 
γεμάτη ανατροπές ιστορία της διόδου. Επί πολλά 

Граничният пункт Нимфея- 
Маказа най-накрая отвори
Άνοιξε επιτέλους η συνοριακή  

δίοδος Νυμφαία - Μακάζα

ОТВАряНеТО НА 
ПрОХОДА слеД 

70-ГОДИшНО чА-
КАНе ДАВА НОВИ 
ВъзМОжНОсТИ зА 
рАсТеж И ОжИВле-
НИе НА ИКОНОМИ-
КАТА МежДУ Гър-
цИя И БълГАрИя

ОТ ВеселИН МИТКОВ

Η ΕγΚΑιΝιΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣυΝΟριΑΚΗΣ διΟ-
δΟυ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 70 
χρΟΝιΑ ΑΝΑΜΟ-

ΝΗΣ ΑΝΟιγΕι ΝΕΕΣ 
ΠρΟΟΠΤιΚΕΣ γιΑ 
ΤΗΝ ΠΕρΑιΤΕρω 

ΑΝΑΠΤυξΗ ΚΑι ΤΗΝ 
ΤΟΝωΣΗ ΤωΝ ΟιΚΟ-
ΝΟΜιΚωΝ ΣχΕΣΕωΝ 
ΜΕΤΑξυ ΕλλΑδΑΣ 

ΚΑι ΒΟυλγΑριΑΣ
Του Βέσέλιν ΜιΤκοφ
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ничен пункт условно е минавала Желязната 

завеса. Преговорите за новото му отваряне 

започват с прехода в България, а през 1995 г. 

се стига до междуправителствена спогодба 

между тогавашните министри на външните 

работи на България и на Гърция Георги Пирин-

ски и Каролос Папуляс. С нея се договаря из-

граждането на нова пътна връзка и граничен 

пункт. 

Това обаче се оказва дълъг процес. Под-

готовката за пътната връзка в България 

– 18-километровият път от село Подкова 

до „Маказа“, отнема четири години, а още 

две – нейното изграждане, което приключва 

през 2006 г. След още пет – през 2011 г. - от 

българска страна са изпълнени и последните 

200 метра до границата. И двете отсечки 

са финансирани по програми на Европейския 

съюз и са на стойност около 28 млн. евро.

В Гърция също има трудности. Участъкът 

между „Маказа“ и Комотини е планински, по-

сложен е за изграждане и струва 85 млн. евро. 

Асфалтовото шосе минава през четири ту-

нела. Трудният път отнема време и гръцки-

ят участък е завършен едва един месец пре-

ди откриването на ГКПП „Маказа“. Така на 9 

септември 2013 г., след 18 години проекти и 

строежи областният управител на Кърджа-

ли Бисер Николов и гръцкият му колега Ари-

стидис Янакидис откриват пункта.  

Инфраструктурно това е само начало-

то. Пътят Кърджали-Подкова (финансиран 

по оперативна програма „Транспорт“ на 

стойност 32 млн. лв.) ще е готов до края на 

2013 г. и ще съкрати с 13 км пътя до „Мака-

за“. Още четири километра от гръцка стра-

на трябва да завършат връзката на прохода 

с магистралата „Виа Игнатия“. Обходният 

път на Кърджали – последната брънка в тази 

инфраструктурна одисея – e оценен на 150 

млн. лв. и ще бъде изграден в рамките на 

следващите две години. 

Всичко това са положителни новини не 

само за политическите и инфраструктур-

ните отношения между България и Гърция. 

Нещо повече: тази безспорно смислена инвес-

тиция ще повлияе на живота на хората от 

двете страни на границата. Журналисти от 

региона споделят за оживление сред хората 

от Кърджалийско и първи признаци на пре-

дприемаческо мислене в посока на възползва-

не от новата транспортна връзка. 

За кмета на гръцките общини Марония 

и Сапис Илиас Йоанакис са важни няколко ас-

пекта на новия-стар проход: икономически-

те връзки, подновяването и създаването на 

нови приятелства между хората от двете 

страни на границата, както и културният 

обмен. „Много надежда за развитие на реги-

она – това означава проходът за нас“, казва 

той.    

χρόνια, στη θέση του τωρινού μεθοριακού σταθ-
μού περνούσε το «Σιδηρούν Παραπέτασμα», όπως 
συμβατικά λεγόταν. Οι διαπραγματεύσεις για την 
επαναλειτουργία του ξεκίνησαν μεταξύ των τότε 
υπουργών Εξωτερικών της Βουλγαρίας και Ελλάδας 
Γκεόργκι Πίρινσκι και Κάρολου Παπούλια και οδή-
γησαν σε διακυβερνητηκή συμφωνία με την αποία 
αποφασίστηκε η κατασκευή νέας οδικής σύνδεσης 
και μεθοριακού σταθμού. 

Αυτό όμως αποδείχθηκε μια μακρά διαδικασία. Η 
προετοιμασία για την οδική σύνδεση στη Βουλγαρία 
– ο δρόμος 18 χλμ από το χωριό Ποντκόβα μέχρι τη 
διάβαση  «Μακάζα» διήρκησε τέσσερα χρόνια, και 
η κατασκευή του, η οποία ολοκληρώθηκε το 2006,  
άλλα δύο ακόμα. Μετά από άλλα πέντε χρόνια – το 
2011 – είχαν ολοκληρωθεί από τη βουλγαρική πλευ-
ρά και τα τελευταία 200 μέτρα έως τα σύνορα. Και 
τα δύο τμήματα χρηματοδοτούνται από προγράμ-
ματα της ΕΕ και είναι αξίας € 28.000.000 περίπου.

Στην Ελλάδα επίσης υπάρχουν δυσκολίες. Το 
τμήμα μεταξύ την Μακάζα και την Κομοτηνή είναι 
ορεινό, επομένως η κατασκευή του είναι πιο πολύ-
πλοκη και το κόστος του ανέρχεται σε 85.000.000 
ευρώ. Η άσφαλτος περνά μέσα από τέσσερις σή-
ραγγες. Ο δύσκολος δρόμος απαιτεί χρόνο και το 
ελληνικό τμήμα ολοκληρώθηκε μόλις ένα μήνα πριν 
από το άνοιγμα του μεθοριακού σταθμού «Μακά-
ζα». Έτσι, στις 9 Σεπτεμβρίου 2013, μετά από 18 
χρόνια σχεδίων και έργων κατασκευής, ο περιφερει-
άρχης του Κίρτζαλι Μπίσερ Νικόλοφ και ο Έλληνας 
ομόλογός του Αριστείδης Γιαννακίδης εγκαινίασαν 
τη δίοδο.

Οι υποδομές όμως είναι μόνο η αρχή. Ο δρόμος 
Κίρτζαλι-Ποντκόβα (που χρηματοδοτείται στο πλαί-
σιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταφο-
ρές» και είναι αξίας 32 εκατ. λέβα), θα είναι έτοιμος 
μέχρι το τέλος του 2013 και θα συντομέψει κατά 13 
χλμ το δρόμο έως τη Μακάζα.  Άλλα τέσσερα χιλιό-
μετρα χρειάζονται από την ελληνική πλευρά για να 
ολοκληρωθεί η σύνδεση της διόδου με τον αυτο-
κινητόδρομο «Εγνατία Οδό». Η περιφερειακή οδός 
του Κίρτζαλι – ο τελευταίος κρίκος σε αυτή την κα-
τασκευαστική Οδύσσεια – υπολογίζεται σε 150 εκατ. 
λέβα και θα ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα δύο 
χρόνια. Όλα αυτά είναι θετικά νέα όχι μόνο σε σχέση 
με τις πολιτικές και  εργοληπτικές σχέσεις μεταξύ 
της Βουλγαρίας και της Ελλάδας· αυτή η αναμφίβολα 
αξιόλογη επένδυση θα επηρεάσει σοβαρά τη ζωή 
των ανθρώπων και στις δύο πλευρές των συνόρων. 
Οι δημοσιογράφοι από την περιοχή μίλησαν για τον 
ενθουσιασμό των κατοίκων του από το Κίρτζαλι και 
για τα  πρώτα σημάδια   επιχειρηματικών σκέψεων 
προς αξιοποίηση της νέας συνοριακής διόδου.

Ο δήμαρχος των ελληνικών δήμων Μαρωνείας 
και Σάπης Ηλίας Γιαννάκης επεσήμανε μερικές σημα-
ντικές πτυχές της νέας-παλαιάς διόδου: τις οικονομικές 
σχέσεις, την ανανέωση και τη δημιουργία νέων  σχέσε-
ων φιλίας μεταξύ των ανθρώπων και στις δύο πλευρές 
της Μακάζα και τις πολιτισμικές ανταλλαγές. «Μεγάλη 
ελπίδα για την ανάπτυξη της περιοχής – αυτό σημαίνει 
η δίοδος για μας», δήλωσε.   

Политици-
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ηγεσία των 
δύο χωρών 
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στη νέα δίοδο 
ως ευκαιρία 
και ελπίδα 
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το εμπόριο 
και ο του-

ρισμός στην 
περιοχή.
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След три месеца заседания и пуб-

лични дискусии с участието на 

специалисти и граждани, времен-

ната комисия за изработване на 

нов изборен кодекс завърши работата си 

с чернова, която депутатите определиха 

като „добра база“ за законопроект. Темата  

традиционно винаги е разделяла политиче-

ските сили, но според зам.-председателя на 

Народното събрание Мая Манолова, която 

ръководи временната парламентарна ко-

мисия за изработване на проект на изборен 

кодекс, този път „между различните пар-

ламентарни групи има много голямо ниво 

на консенсус“. Тя изрази надежда, че до края 

на годината новият кодекс ще бъде приет, 

особено предвид факта, че през май догоди-

Μ ετά από τρίμηνες συνεδριάσεις και 
δημόσιες συζητήσεις με τη συμμετο-
χή ειδικών και πολιτών, η προσωρινή 
κοινοβουλευτική επιτροπή σύνταξης 

του νέου βουλγαρικού εκλογικού κώδικα ολοκλή-
ρωσε τις εργασίες της με σχέδιο κειμένου, το οποίο 
οι βουλευτές χαρακτήρισαν ως «καλή βάση» ενός 
νομοσχεδίου. Το θέμα παραδοσιακά αποτελεί πηγή 
διαφωνιών για τις πολιτικές δυνάμεις, αλλά σύμφω-
να με την αντιπρόεδρο της Εθνικής Συνέλευσης κα. 
Μάγια Μανόλοβα, η οποία είναι και πρόεδρος της 
προσωρινής κοινοβουλευτικής επιτροπής, αυτή 
τη φορά «ανάμεσα στις διάφορες κοινοβουλευτι-
κές ομάδες υπάρχει μεγάλη σύγκλιση απόψεων». Η 
κα. Μανόλοβα εξέφρασε την ελπίδα της πως μέχρι 
το τέλος του έτους ο νέος κώδικας θα ψηφιστεί, εν 
όψει μάλιστα των επικείμενων ευρωεκλογών τον С
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оТ НиКолай перуКов
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ΜανΤικΕΣ αλλαγΕΣ 
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γαρικο Εκλογικο 
κώδικα Που ΜαΣ 

Ειναι ΤοΣο αΠαραι-
ΤΗΤοΣ

Του Νικολάι Περουκοφ
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на има избори за евродепутати. 

Ключовите промени в предложението за 

нов кодекс са две: 

Активна регистрация: По отношение на 

т.нар. мъртви души в избирателните списъ-

ци Манолова посочи, че има предложение за 

въвеждане на т.нар. активна регистрация, 

която би засегнала също и българските из-

биратели, живеещи в чужбина. „Предлагаме 

останалите граждани, които не са гласува-

ли на европейските избори, също да могат 

да се регистрират за гласуване по различни 

начини – по електронен път, чрез заявление, 

по пощата и т.н., като това може да стане 

във времето до следващите избори. Това 

ще бъде възможно и в самия изборен ден, 

дори и да не фигурира в списъка, желаещият 

да гласува да представи личната си карта, 

да бъде регистриран и така също да може 

да упражни правото си на глас“, обясни Ма-

нолова.

Номерирани бюлетини: Друг важен нов 

аспект е прилагането на машинното гла-

суване. Манолова смята, че то ще бъде 

стимул за хората да гласуват за личности, 

както и това, че техният глас ще бъде от-

четен правилно. „Този вариант на гласуване 

е един от начините хората да бъдат убе-

дени, че вотът за партия и кандидат ще 

бъде коректно отчетен. Това също е една 

драстична промяна за гласоподавателите, 

затова предлагаме на следващите национал-

ни избори да има възможност и за машинно 

гласуване и за традиционния вот с хартие-

ни бюлетини”, каза Манолова. За да няма слу-

чаи с надпечатване на бюлетини, се предла-

га те да се печатат от БНБ, за да има ясен 

контрол върху процеса. „Предлагаме още те 

да бъдат и номерирани, за да може да не се 

злоупотребява с размяна на бюлетини, как-

то и за да могат се проследяват“. 

Манолова уточни още, че предложение-

то запазва пропорционалната избирател-

на система (партийни листи в национален 

мащаб). В нея акцентът е върху политиче-

ската предизборна платформа, а не върху 

личностите включени в листите. Все пак 

черновата на проектозакона предвижда 

преференциален праг за пренареждане на 

кандидат-депутатите, като неговият праг 

тепърва ще бъде фиксиран. 

Това няма да е единственото място за 

дебат между парламентарните групи и те 

тепърва ще дообсъждат предложената ос-

нова. Мая Манолова обаче е оптимист, че 

в крайна сметка всички вероятно ще се съ-

образят с исканията на гражданите. „Няма 

какво да се лъжем, всеки знае, че вот се купу-

ва и манипулира. С новите изборни правила 

трябва да покажем на хората, че техният 

глас е важен“, коментира още Манолова.    

 „С нови-
те избор-

ни правила 
трябва да 

покажем на 
хората, че 
техният 
глас е ва-

жен“
Мая МаНОлОва,  

ЗаМ.-пРедседаТел На 
НаРОдНОТО събРаНИе

«Με τους νέ-
ους εκλογι-
κούς κανό-
νες πρέπει 
να δείξουμε 

στους πολίτες 
πως η ψήφος 

τους είναι 
σημαντική»

ΜάγΙά ΜάΝΟλΟβά, 
άΝΤΙπΡΟΕδΡΟΣ ΤηΣ 

ΕθΝΙκηΣ ΣυΝΕλΕυΣηΣ

ερχόμενο Μάιο.
Οι καίριες τροποποιήσεις του νέου κώδικα είναι 

δύο:
Ενεργή εγγραφή: Για το ζήτημα των ψηφοφό-

ρων-φαντάσματα στους εκλογικούς καταλόγους η 
Μανόλοβα τόνισε ότι προτείνεται η θέσπιση της λε-
γόμενης ενεργής εγγραφής, η οποία θα επηρεάσει 
τους εκλογείς που διαμένουν στο εξωτερικό. «Προ-
τείνουμε όσοι πολίτες δεν έχουν ψηφίσει στις ευ-
ρωεκλογές να έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν 
με διάφορους τρόπους: ηλεκτρονικά, με δήλωση, 
με το ταχυδρομείο κτλ. Η εγγραφή μπορεί να γίνει 
στο διάστημα μέχρι τις επόμενες κατά σειρά εκλο-
γές, καθώς και ανήμερα των εκλογών. Ακόμα και 
αν δεν είναι εγγεγραμμένος, ο εκλογέας μπορεί να 
εγγραφεί και να ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγειν 
με την προσκόμιση δελτίου ταυτότητας», εξήγησε η 
κα. Μανόλοβα.

Αριθμημένα ψηφοδέλτια: Άλλη μια καινο-
τομία είναι η εφαρμογή της ψηφοφορίας μέσω 
μηχανημάτων. Η κα. Μανόλοβα θεωρεί πως αυτός 
ο τρόπος ψηφοφορίας θα αποτελέσει ένα κίνητρο 
ώστε οι ψηφοφόροι να ψηφίσουν προσωπικότητες, 
καθώς και μια εγγύηση πως η ψήφος τους θα κατα-
μετρηθεί σωστά. «Αυτό το είδος ψηφοφορίας απο-
τελεί έναν από τους τρόπους να πείσουμε τους πο-
λίτες πως η ψήφος τους για συγκεκριμένο κόμμα ή 
συγκεκριμένη υποψηφιότητα θα καταμετρηθεί σω-
στά. Το βήμα αυτό αποτελεί μια δραστική αλλαγή 
και για τους ψηφοφόρους, γι’ αυτό στις επόμενες 
εθνικές εκλογές προτείνουμε και ψηφοφορία μέσω 
μηχανημάτων, και την παραδοσιακή ψηφοφορία 
με χάρτινα ψηφοδέλτια», ανέφερε η κα. Μανόλο-
βα. Για να αποτραπεί η εκτύπωση περισσότερων  
ψηφοδελτίων απ’ όσα ορίζει ο νόμος, προτείνεται 
τα ψηφοδέλτια να εκτυπωθούν από την Κεντρική 
Τράπεζα της Βουλγαρίας, προκειμένου να υπάρξει 
αυστηρός έλεγχος της διαδικασίας. «Προτείνουμε 
επίσης τα ψηφοδέλτια να αριθμηθούν, για να απο-
τραπεί η αντικατάσταση ψηφοδελτίων και να είναι 
εφικτή η παρακολούθησή τους.»

Η κα. Μανόλοβα πρόσθεσε επιπλέον πως διατη-
ρείται το αναλογικό εκλογικό σύστημα (εθνικά κομ-
ματικά ψηφοδέλτια). Στο σύστημα αυτό δίνεται έμ-
φαση στην πολιτική, στην προεκλογική πλατφόρμα 
και όχι στις προσωπικότητες που περιλαμβάνονται 
στα ψηφοδέλτια. Παρά ταύτα στο προσχέδιο του 
εκλογικού κώδικα προβλέπεται κατώφλι επανα-
προσδιορισμού της σειράς των υποψηφίων, αλλά 
το ύψος του θα καθοριστεί στο μέλλον.

Η συζήτηση μεταξύ των κοινοβουλευτικών ομά-
δων επί του προτεινόμενου σχεδίου κειμένου μόλις 
ανοίχτηκε και δεν θα περιοριστεί μόνο στα πλαίσια 
της προσωρινής κοινοβουλευτικής επιτροπής. Η 
κα. Μανόλοβα μάλιστα είναι αισιόδοξη πως τελικά 
όλοι θα συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις των πο-
λιτών. «Ας μην αυταπατώμεθα, ο καθένας γνωρίζει 
πως οι ψήφοι αγοράζονται και χειραγωγούνται. Με 
τους νέους εκλογικούς κανόνες πρέπει να δείξουμε 
στους πολίτες πως η ψήφος τους είναι σημαντική», 
σχολίασε η κα. Μανόλοβα.     
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България ще получи 

от Европейския съюз 

финансова помощ за 

справяне с проблема 

с бежанците. Това 

съобщи еврокоми-

сарят Кристалина 

Георгиева. Г-жа Геор-

гиева не се ангажи-

ра с конкретната 

сума на помощта, 

но посочи, че тя ще 

бъде максималното 

възможно спрямо ис-

кането на страната 

и ще бъде осезаема.

Това няма да бъде 

последната подкре-

па, като за следва-

щата година вече 

са предвидени още 

финансови средства, 

а и България винаги 

може да се възползва 

от механизмите на 

ЕС за спешна помощ, 

подчерта Георгиева. 

Броят на влезлите в 

страната бежанци 

от началото на 2013 

г. вече е достигнал 

7 хил., а до края на 

годината най-веро-

ятно те ще станат 

11 хил. 

Η Βουλγαρία θα λά-
βει βοήθεια από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση για 
την αντιμετώπιση του 
προβλήματος με τους 
πρόσφυγες, δήλωσε η 
Ευρωπαία Επίτροπος 
Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα. 
Η κα. Γκεοργκίεβα δεν 
δεσμεύτηκε με την ανα-
κοίνωση συγκεκριμένου 
ποσού, αλλά τόνισε πως 
η βοήθεια θα προσεγγί-
σει τα μέγιστα τις απαι-
τήσεις της Βουλγαρίας 
και θα είναι αισθητή. 
Αυτή η βοήθεια δεν εί-
ναι η τελευταία, καθώς 
για το επόμενο έτος 
προβλέπονται και άλλοι 
πόροι για τον ίδιο σκοπό, 
ενώ ταυτόχρονα η Βουλ-
γαρία έχει τη δυνατό-
τητα να εκμεταλλευτεί 
τους μηχανισμούς της ΕΕ 
για την παροχή επείγου-
σας βοήθειας, υπογράμ-
μισε η κα. Γκεοργκίεβα. 
Ο αριθμός των προσφύ-
γων που εισήλθαν στη 
χώρα για το έτος 2013 
έφτασε τους 7000, ενώ 
μέχρι το τέλος του έτους 
πιθανότατα θα ανέλθουν 
στους 11000. 

ПОмОщ За бежаНцИТе
ΒΟήθΕΙα γΙα ΤΟυΣ πΡΟΣφυγΕΣ

Доверието към правителството пада под критичните 20 на 

сто, а ножицата между позитивните и негативните оценки за 

развитието на страната се разтваря до три към едно (16:48%). 

Това показва новото редовно национално представително про-

учване на социологическата агенция „Алфа Рисърч“, направено 

през октомври. Същото изследване показва и спад в рейтинга на 

основните политически сили. Според него основните политиче-

ски партии в България през октомври 2013 г. са: БСП (16.9%), ГЕРБ 

(16.5%), Реформаторският блок (6.4%) и ДПС (6.1%). Подкрепата 

към „Атака“ е 3.1%, а 40% от българите биха отказали участие в 

избори, ако те се проведат в момента. 

Η εμπίστοσυνΗ προσ τΗν κυβέρνηση έπεσε στο κρίσιμο ποσοστό του 
20%, ενώ η ψαλίδα μεταξύ των θετικών και των αρνητικών εκτιμήσεων για 
την πορεία της χώρας ανοίγεται στο τρία προς ένα (16:48%). Αυτά δείχνει η 
νέα τακτική αντιπροσωπευτική έρευνα της Alpha Research για τον Οκτώ-
βριο. Η έρευνα δείχνει επίσης πτώση στην εκλογική επιρροή των βασικών 
πολιτικών κομμάτων. Σύμφωνα με την έρευνα τα βασικά πολιτικά κόμματα 
στη Βουλγαρία κατά τον μήνα Οκτώβριο είναι τα εξής: BSP (16,9%), GERB 
(16,5%), RB (Συνασπισμός των Μεταρρυθμιστών)  (6,4%) και DPS (6,1%). Η 
στήριξη για το κόμμα Ataka είναι 3,1%, ενώ το 40% των Βούλγαρων δεν θα 
ψήφιζε αν σήμερα γίνονταν βουλευτικές εκλογές.

НИскО дОвеРИе
Χαμήλή ΕμπΙΣΤΟΣυΝή

вече повече от пет месеца продължават протестите срещу пра-

вителството в София. От края на октомври към междувременно 

малобройните демонстрации се присъеидиниха и студенти от раз-

лични софийски университети. Протестите традиционно блокират 

някои от централните кръстовища в града.

εδώ καί πεντε μΗνεσ συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες στη Σόφια κατά της 
κυβέρνησης. Από τα τέλη Οκτωβρίου στις ήδη αραιωμένες πορείες διαμαρτυ-
ρίας προστέθηκαν και φοιτητές από διάφορα πανεπιστήμια της πρωτεύουσας. 
Παραδοσιακά οι πορείες μπλοκάρουν κεντρικές διασταυρώσεις στο κέντρο της 
πόλης. 

ПРОТесТИТе 
ПРОдължаваТ
ΣυΝΕΧΙΖΟΝΤαΙ ΟΙ 
δΙαμαΡΤυΡΙΕΣ

Политика / πολιτική 
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ТеХНОпаРкъТ НабИРа скОРОсТ
ΤΟ ΤΕχΝΟπάΡκΟ άπΟκΤά ΤάχύΤηΤά

Законът За насърчаване на инвестиции-

те ще бъде променен и от него ще от-

паднат държавните субсидии за големи 

проекти. Това стана ясно от изказване на 

вицепремиера Даниела Бобева на форум за 

приоритетите на правителството. Мяр-

ката беше въведена през 2010 г. и позволи 

директно възстановяване на до 10% от 

направените разходи по инвестиционни 

проекти над 100 млн. лв. Досега обаче един-

единствен инвеститор се е възползвал от 

тази възможност, а кандидатите, по думи-

те на Бобева, се броят на пръсти. 

Ο ΝΟμΟς Περί ΠρΟώθηςης των Επενδύσεων 
θα τροποποιηθεί και θα καταργηθούν οι κρατικές 
επιχορηγήσεις για μεγάλα έργα. Η τροποποίηση 
αυτή ανακοινώθηκε από την αντιπρόεδρο της κυ-
βέρνησης κα. Ντανιέλα Μπόμπεβα σε φόρουμ για 
τις οικονομικές προτεραιότητες της κυβέρνησης. 
Το μέτρο αυτό εισήχθη το 2010 και επέτρεψε την 
άμεση επιστροφή έως του 10% των πραγματοποιη-
θέντων εξόδων για επενδυτικά σχέδια άνω των 100 
εκατομμυρίων λέβα. Μέχρι σήμερα ωστόσο μόνο 
ένας επενδυτής εκμεταλλεύτηκε τη δυνατότητα 
αυτή, ενώ οι υποψήφιοι μετρώνται στα δάχτυλα 
ενός χεριού. 

европейската страна с най-мръсен въздух 

е България, следвана от Полша, сочи изслед-

ване на Европейската агенция по околната 

среда. В България са измерени най-високите 

концентрации на двете основни разновид-

ности на атмосферни замърсяващи части-

ци от комини, ауспуси и други източници. Те 

могат да причинят различни здравословни 

проблеми – от астма до рак. България има и 

най-високите концентрации на въглероден 

моноксид и серен диоксид, сочат данните 

на агенцията. От петте най-замърсени по 

този показател европейски града четири са 

български, а начело е Перник.

η ευρώΠαϊκη χώρα με τον πλέον μολυσμένο 
αέρα είναι η Βουλγαρία, ακολουθούμενη από την 
Πολωνία, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Αρ-
χής Περιβάλλοντος. Στη Βουλγαρία μετρήθηκαν οι 
υψηλότερες συγκεντρώσεις των δύο βασικών ειδών 
μολυσματικών ατμοσφαιρικών σωματιδίων από 
καμινάδες, εξατμίσεις και άλλες πηγές. Τα σωματίδια 
αυτά μπορούν να προκαλέσουν διάφορα προβλή-
ματα υγείας – από άσθμα έως καρκίνο. Στη Βουλγα-
ρία έχουν καταγραφεί και οι υψηλότερες συγκε-
ντρώσεις μονοξείδιου του άνθρακα και διοξείδιου 
του θείου, δείχνουν τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αρ-
χής Περιβάλλοντος. Από τις πέντε πλέον μολυσμέ-
νες πόλεις βάσει του κριτηρίου αυτού οι τέσσερις 
βρίσκονται στη Βουλγαρία, με πρώτη το Πέρνικ.

МРъсеН въЗдуХ
ΜΟλύΣΜΕΝΟΣ άΕΡάΣ

беЗ  
дъРжавНа  
пОМОщ
χωΡΙΣ 
κΡάΤΙκη 
βΟηθΕΙά

първият в България научно-технологичен парк, идеята за който 

се роди преди година и половина, започва постепенно да се задвиж-

ва. След неколкомесечно затишие и дори оценки от икономическия 

министър, че проектът „буксува“, в последния месец бяха обявени 

три обществени поръчки за проектиране и изграждане на отделни 

елементи от парка, който ще се намира на 4-ти километър в сто-

лицата. Възложител е държавното дружество „София тех парк“, 

а предлаганите договори са за над 32 млн. лв. Самите строителни 

работи се очаква да започнат догодина, като през 2015 г. паркът 

трябва да заработи. 

ΤΟ ΠρώΤΟ ςΤη ΒΟυλγαρία επιστημονικό και τεχνολογικό πάρκο, η ιδέα 
για το οποίο συνελήφθη πριν από ενάμιση χρόνο, αρχίζει σιγά-σιγά να παίρνει 
σάρκα και οστά. Μετά από στασιμότητα μερικών μηνών, και μάλιστα ύστερα 
από εκτιμήσεις του υπουργού Οικονομικών πως το σχέδιο καρκινοβατεί, τον 
τελευταίο μήνα δημοσιοποιήθηκαν τρεις δημόσιες παραγγελίες σχεδιασμού 
και κατασκευής συγκεκριμένων τμημάτων του πάρκου, το οποίο θα ανεγερθεί 
στο 4ο χιλιόμετρο της λεωφόρου «Tsarigradsko chaussee» στη Σόφια. Ο αναθέ-
της είναι η κρατική εταιρεία «Sofia Tech Park» και τα συμβόλαια των παραγγε-
λιών ανέρχονται σε πάνω από 32 εκατ. λέβα. Αναμένεται δε τα έργα κατασκευ-
ής να ξεκινήσουν του χρόνου, ενώ το πάρκο πρέπει να τεθεί σε λειτουργία το 
2015.
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Новата европейска програма за  
бизНеса запазва статуквото

Накъде с пРОгРама „ИНОвацИИ  
И кОНкуРеНТОспОсОбНОсТ“

от Николай перуков

Με το νεο ευρωπαϊκο προγραΜΜα για την επιχειρηΜατικοτητα 
 διατηρειται η υφισταΜενη κατασταση

ΠΟύ ΟδΕύΕΙ ΤΟ ΠΡΟγΡαμμα «ΚαΙΝΟΤΟμΙΕΣ 
ΚαΙ αΝΤαγωΝΙΣΤΙΚΟΤηΤα»

Του Νικολάι Περουκοφ

Н овата програма „иновации и кон-

курентоспособност“ за периода 

2014-2020 предстои да бъде пред-

ставена в брюксел. към момента 

идеята е за запазване на статуквото: адми-

нистрацията разпределя грантове с посред-

ничество на консултанти. 

предвидено е в новата програма да има 

само две приоритетни оси. това са „пред-

приятия с експортен и производствен по-

тенциал“ и „зелена и енергийно ефективна 

икономика“. в тези две оси 

трябва да се побере едини-

ят милиард евро, с който 

програмата разполага, и 

той да бъде разпределен 

между всички желаещи, кои-

то в този оперативен пе-

риод този път никак няма 

да са малко. 

в първата, по-голяма 

ос ще бъдат иновациите, 

стартиращите фирми и 

клъстърите, както и мо-

дернизацията и обновле-

нието на предприятията. 

благодарение на стратеги-

ята за интелигентна спе-

циализация на световната 

банка в програмата ще има 

приоритетни сектори. те 

най-вероятно ще са маши-

ностроене, фармация, елек-

троника, икт, хранителна 

промишленост и креатив-

ните индустрии (което 

включва дизайн, изкуства, 

Σ ύντομα στις Βρυξέλλες αναμένεται να 
γίνει η παρουσίαση του νέου προγράμ-
ματος «καινοτομίες και ανταγωνιστι-
κότητα» της περιόδου 2014-2020. προς 

το παρόν η ιδέα είναι να διατηρηθεί η υφιστάμενη 
κατάσταση: η διοίκηση διανέμει τις επιχορηγήσεις 
με τη μεσολάβηση συμβούλων.

στο νέο πρόγραμμα προβλέπονται μόνο δύο 
άξονες προτεραιότητας, ήτοι «επιχειρήσεις με εξα-
γωγικό και παραγωγικό δυναμικό» και «πράσινη 
και ενεργειακά αποτελεσματική οικονομία», στους 

οποίους θα διανεμηθεί το ένα 
δισεκατομμύριο ευρώ που δι-
αθέτει το πρόγραμμα. το ποσό 
αυτό θα πρέπει να κατανεμηθεί 
ανάμεσα σε όλους τους αιτού-
ντες που δεν θα είναι ολίγοι.

τον πρώτο και μεγαλύτερο 
άξονα θα αποτελέσουν οι και-
νοτομίες, οι νεοφυείς εταιρεί-
ες και τα δίκτυα επιχειρήσεων, 
όπως και ο εκσυγχρονισμός και 
η ανακαίνιση των επιχειρήσεων. 
χάρη στη στρατηγική έξυπνης 
ειδίκευσης της παγκόσμιας τρά-
πεζας στο πρόγραμμα θα ορι-
στούν τομείς προτεραιότητας. 
πιθανώς τέτοιοι θα είναι η κατα-
σκευή μηχανημάτων, η φαρμα-
κοβιομηχανία, η ηλεκτρονική, 
οι τεχνολογίες της πληροφορίας 
και της επικοινωνίας, η βιομηχα-
νία τροφίμων και οι δημιουργι-
κές βιομηχανίες.

 παρόλο που η ευρωπαϊκή 
επιτροπή δε βλέπει με καλό μάτι 
την ιδέα οι βουλγαρικές εταιρεί- С
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ες να αγοράζουν νέα μηχανήματα με τις επιχορηγή-
σεις, η πρακτική αυτή δεν θα καταργηθεί κατά την 
επόμενη προγραμματική περίοδο. Ειδικοί, οι οποίοι 
εργάζονται στο πρόγραμμα, αναφέρουν πως τους 
φαίνεται λογικότερο η στήριξη να παρέχεται μέσω 
χαμηλότοκων δανείων, αλλά θεωρούν ότι μια τέτοια 
εξέλιξη είναι μάλλον απίθανη. 

«Θεωρώ πως το νέο πρόγραμμα ανταποκρίνε-
ται στις ανάγκες της επιχειρηματικής κοινότητας», 
δήλωσε η κα. Τεοντόρα Οβτσάροβα, διευθύνων 
σύμβουλος της «Elana Investment», μιας από τις 
μεγαλύτερες συμβουλευτικές εταιρείες του προ-
γράμματος. «Η βουλγαρική οικονομία λειτουργεί 
με μηχανήματα μέσης ηλικίας 15-16 ετών. Οπωσδή-
ποτε το γεγονός αυτό καθιστά την αγορά νέων μη-
χανημάτων βασική ανάγκη των επιχειρηματιών.» Ο 
τεχνολογικός εκσυγχρονισμός πράγματι υπήρξε το 
πλέον περιζήτητο πρόγραμμα επιχορηγήσεων κατά 
την τρέχουσα περίοδο και η κα. Οβτσάροβα υπο-
στηρίζει πως είδε μπροστά στα μάτια της εταιρείες 
που μεγαλώνουν χάρη στη στήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.

Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει τα σχέδια 
ενεργειακής αποτελεσματικότητας, με τα οποία οι 
εταιρείες της μεταποιητικής βιομηχανίας μπορούν 
να αναζητήσουν χρήματα για καινοτόμες λύσεις 
στον τομέα των απορριμμάτων και της ανακύκλω-
σης. Συζητείται η ιδέα να επιχορηγηθεί η κατασκευή 
υδροηλεκτρικών σταθμών, προορισμένων όμως 
μόνο για τις ανάγκες των επιχειρήσεων, χωρίς σύν-
δεση στο δίκτυο. Οι τομείς προτεραιότητας θα είναι 
η χημεία, η χαλυβουργία, τα τρόφιμα, η παραγωγή 
κυτταρίνης, η τσιμεντοβιομηχανία, η υφαντουργία 
και η υαλουργία. 

Στο νέο πρόγραμμα θα εφαρμοστεί και το γνω-
στό από την τρέχουσα περίοδο χρηματοοικονο-
μικό engineering (σχήματα εγγυήσεων, ιδιωτικά 
επενδυτικά κεφάλαια). Θα διατεθεί περίπου το ίδιο 
χρηματικό ποσό όσο και στο προηγούμενο – γύρω 
στα 100-150 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα ποσό 350 
εκ. ευρώ του προγράμματος δαπανάται με τον 
τρόπο αυτό, γεγονός που οφείλεται στην αποτυχία 
απορρόφησης πόρων των άλλων σχημάτων, οι οποίοι 
χρειάστηκε επειγόντως να μεταφερθούν. Πηγή της Κο-
μισιόν αναφέρει ότι το ποσό αυτό είναι πολύ μεγάλο 
για αγορές όπως η βουλγαρική και η ανάγκη π.χ. για 
ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια έχει υπερεκτιμηθεί. 

Έχοντας υπ’ όψη ότι ένα μεγάλο μέρος των νέων 
επιχειρηματικών δανείων των εγχώριων τραπεζών 
το τελευταίο έτος οφείλονται στα εργαλεία αυτά, η 
καλή είδηση είναι ότι παρά την πίεση που άσκησε 
στη διοίκηση και την κυβέρνηση μια μερίδα των 
επιχειρηματιών, αυτά τα χρηματοοικονομικά εργα-
λεία θα διατηρηθούν. Λόγω του ότι κάθε επενδεδυ-
μένο ευρώ με τα εργαλεία αυτά προσελκύει από 3 
έως 7 ευρώ ιδιωτικού κεφαλαίου και ότι τα επεν-
δεδυμένα χρήματα επιστρέφονται και μπορούν να 
επενδυθούν εκ νέου, η Κομισιόν θεωρεί τα εργαλεία 
αυτά εξαιρετικά σημαντικά και ευελπιστεί πως κά-
ποια στιγμή τα εν λόγω εργαλεία θα καταλάβουν το 
μεγαλύτερο μερίδιο των προγραμμάτων.  

маркетинг и т.н.). 

Въпреки че Европейската комисия не ха-

ресва идеята българските фирми да си купу-

ват нови машини с грантове, това няма да 

бъде пропуснато и в този период. Експер-

ти, работещи по програмата, споделят, че 

им се вижда по-логично това да се случва с 

нисколихвени заеми, но те също смятат, че 

такова развитие е слабо вероятно. 

„Считам, че новата програма отговаря 

на нуждите на бизнеса“, казва Теодора Ов-

чарова, изпълнителен директор на „Елана 

инвестмънт“, които са един от големите 

консултанти по програмата. „Българска-

та икономика работи с машини със средна 

възраст 15-16 години. Няма как това да не е 

основна нужда на бизнеса.“ Технологичната 

модернизация наистина беше най-използва-

ната грант програма в този период и Овча-

рова казва, че тя самата е видяла как пред 

очите є фирми са се разраснали благодаре-

ние на нея.

По втората ос пък са проектите за енер-

гийна ефективност, в които и фирми от 

преработвателната индустрия имат въз-

можността да търсят пари за иновативни 

решения за отпадъците и рециклирането. 

Има идея да се спонсорира строителство-

то на ВЕИ, но само за собствени нужди на 

предприятията, без включване в мрежата. 

Приоритетни сектори ще бъдат химиче-

ският, стоманодобивният, хранително-вку-

совият, целулоза, цимент, текстил и стък-

ларство. 

В новата програма ще има и познатия от 

този период финансов инженеринг (гаран-

ционни схеми, фондове за дялово инвестира-

не). Той ще е в приблизително същия размер, 

колкото беше планиран и миналият – около 

100-150 млн. евро. В момента 350 млн. евро 

от програмата се управляват така, но 

това е заради неуспехите на другите схеми 

да усвоят парите, които трябваше спешно 

да бъдат прехвърлени. Източник от коми-

сията казва, че тази сума е твърде голяма 

за пазар като България и нуждите например 

от фондове за дялово инвестиране са били 

надценени. 

Но като се има предвид, че огромна част 

от новите фирмени кредити на банките 

в страната в последната година са заради 

тези инструменти, добрата новина е, че 

въпреки натиска на част от бизнеса на пра-

вителството и на администрацията, те 

ще останат. Тъй като всяко вложено евро 

през тези инструменти привлича от 3 до 7 

евро частен капитал, а и вложените пари 

след това се връщат и отново могат да 

бъдат инвестирани, ЕК ги смята за особено 

важни и се надява те в един момент да зае-

мат по-голямата част от програмите. 

„Българска-
та икономи-
ка работи с 
машини със 
средна въз-
раст 15-16 

години“
ТеОдОРа ОвчаРОва, ИЗ-
пълНИТелеН дИРекТОР 

На „елаНа ИНвесТмъНТ“

«Η βουλγαρι-
κή οικονομία 
λειτουργεί με 
μηχανήματα 

δεκαπενταετί-
ας.»

ΤΕΟΝΤΟΡα ΟβΤΣαΡΟβα, 
δΙΕυθυΝωΝ ΣυμβΟυλΟΣ ΤηΣ 

«Elana InvEstmEnt»
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С 30-40% ще се увеличи цената на водата 

в България в следващите 10 години заради 

инвестициите, които трябва да бъдат на-

правени във ВиК системите на страната, 

обяви зам.-министърът на регионалното 

развитие Добромир Симидчиев по време на 

публичното обсъждане на стратегията за 

водния сектор. Според направените изчис-

ления необходимите инвестиции за периода 

2014-2023 г. са 12.2 млрд. лв. Средствата по 

еврофондовете ще стигнат да се покрият 

едва 30-40% от сумата. Останалото ще се 

финансира от държавата и от приходите на 

ВиК дружестватa.

Κατα 30-40% θα αυξηθεί η τιμή του νερού στη 
Βουλγαρία τα επόμενα 10 χρόνια λόγω των επενδύ-
σεων που πρέπει να πραγματοποιήσουν οι εταιρείες 
ύδρευσης της χώρας, ανακοίνωσε ο υφυπουργός 
Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Ντομπρομίρ Σιμι-
ντσίεβ κατά τη διάρκεια δημόσιας συζήτησης για 
τη στρατηγική στον τομέα ύδρευσης. Σύμφωνα με 
τους υπολογισμούς οι απαραίτητες επενδύσεις στο 
διάστημα 2014-2023 ανέρχονται σε 12,2 δισ. λέβα. 
Οι πόροι από τα ευρωπαϊκά ταμεία φτάνουν για να 
καλύψουν μόλις το 30-40% του ποσού. Τα υπόλοιπα 
ποσά θα προκύψουν από κρατική χρηματοδότηση 
και από τα έσοδα των εταιρειών ύδρευσης. 

ВОдаТа ще 
пОскъпВа 
ΤΟ ΝΕΡΟ 
ακΡΙβαΙΝΕΙ

От 1 януари 2015 г. граждани-

те и бизнесът ще заплащат 

реална такса смет – на база ко-

личеството генериран отпа-

дък, съобщи зам.-министърът 

на финансите Людмила Петко-

ва. Според нея ще бъде създаде-

на работна група, която да из-

готви новата методология за 

формиране на таксата. В нея 

ще участват представители 

на сдружението на общините, 

работодателските организа-

ции, финансовото министер-

ство и депутати. В момента 

общините масово използват 

изключението в Закона за 

местните данъци и такси, 

което им позволява да начисля-

ват такса смет на база данъч-

ната оценка на имота, пазарна 

цена или балансова стойност 

на активите.

από την 1η Ιανουαρίου οι πολί-
τες και οι επιχειρήσεις θα καταβάλ-
λουν πραγματικό τέλος καθαρι-
ότητας – με βάση την ποσότητα 
απορριμμάτων που παράγουν, 
ανακοίνωσε ο υφυπουργός οικο-
νομικών κα. Λιουντμίλα Πετκόβα. 
Όπως δήλωσε η ίδια, θα συσταθεί 
μια ομάδα εργασίας που θα επεξερ-
γαστεί τη νέα μεθοδολογία υπολο-
γισμού του τέλους καθαριότητας. 
Στην ομάδα θα λάβουν μέρος η 
ένωση των δήμων, οι οργανώσεις 
των εργοδοτών, το υπουργείο Οικο-
νομικών και βουλευτές. Σήμερα οι 
δήμοι της χώρας μαζικά εκμεταλ-
λεύονται την εξαίρεση του Νόμου 
Τοπικών Φόρων και Τελών που επι-
τρέπει ο υπολογισμός του φόρου 
να γίνεται με βάση τη φορολογική 
αξία του ακινήτου, την αξία αγοράς 
ή την ισολογιστική αξία των περι-
ουσιακών στοιχείων.

НОВа Такса смеТ
ΝΕΟ ΤΕλΟΣ καθαΡΙΟΤηΤαΣ

България Се придвижи с осем позиции на-

пред в класацията Doing Business на Светов-

ната банка и заема 58-о място сред 189 дър-

жави в света. Това се дължи на подобрения в 

данъчната система и в условията за провеж-

дане на международна търговия, се посочва 

в доклада. Най-добре страната се представя 

по достъп до кредити - 28-о място в света, 

и по подкрепа за инвеститорите - 52-ро. 

Класацията, чийто създател е бившият бъл-

гарски финансов министър Симеон Дянков, 

измерва бизнес законодателството за мест-

ните фирми. 

η Βόυλγαρία ανέβηκε οκτώ θέσεις στην κατάτα-
ξη «Doing Business» της Παγκόσμιας Τράπεζας και 
καταλαμβάνει την 58η θέση μεταξύ 189 χωρών του 
κόσμου. Αυτό οφείλεται στη βελτίωση του φορολο-
γικού συστήματος και των συνθηκών πραγματοποί-
ησης του παγκόσμιου εμπορίου, αναφέρει η έκθεση. 
Η καλύτερη επίδοση της Βουλγαρίας αφορά στην 
πρόσβαση σε δάνεια – 28η θέση παγκοσμίως, και 
τη στήριξη των επενδυτών – 52η θέση. Η κατάτα-
ξη η οποία θεσπίστηκε με πρωτοβουλία του πρώην 
υπουργού Οικονομικών της Βουλγαρίας Συμεών 
Ντιάνκοβ, μετρά την επιχειρηματική νομοθεσία σχε-
τικά με τις εγχώριες εταιρείες.

НапРедък 
В Doing 
Business
ΠΡΟΟδΟΣ 
ΣΤΟ Doing 
Business

Икономика / Οικονομία
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Общият ръст на премиите в 

застрахователния сектор е 

близо 7% през първите седем 

месеца на годината, показват 

последните данни на Комисията 

за финансов надзор. Най-голяма 

роля в увеличението играят по-

високите продажби на полици 

„Живот“, както и вливането на 

някои здравни фондове в застра-

хователни компании. На пазара 

на общо застраховане автомо-

билните полици продължават 

да имат най-значителен дял. 

„Гражданска отговорност“ е ос-

новният бизнес на някои компа-

нии, включително и на първата 

по пазарен дял - „Лев инс“. Тя е 

с голям дял и при други големи 

компании като „Бул инс“ и „Ев-

роинс“.

Η γενικΗ άνοδος των ασφαλί-
στρων στον ασφαλιστικό τομέα είναι 
σχεδόν 7% για το πρώτο επτάμηνο 
του έτους, δείχνουν τα τελευταία στοι-
χεία της Επιτροπής Χρηματοοικονο-
μικής Εποπτείας. Μεγαλύτερο ρόλο 
για την άνοδο έχουν οι αυξημένες 
πωλήσεις ασφαλειών ζωής, όπως και 
η απορρόφηση ορισμένων ταμείων 
υγείας από τις ασφαλιστικές εταιρείες. 
Στην αγορά γενικών ασφαλίσεων το 
μεγαλύτερο μερίδιο εξακολουθούν να 
κατέχουν οι ασφάλειες αυτοκινήτων. 
Η ασφάλεια «Αστική ευθύνη» αποτελεί 
την κύρια επιχειρηματική δραστηριό-
τητα ορισμένων εταιρειών, συμπερι-
λαμβανομένης και της κατέχουσας το 
μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, της 
LEV INS. Η εν λόγω ασφάλεια κατέχει 
μεγάλο ποσοστό και σε άλλες εταιρεί-
ες όπως η BULINS και η EUROINS.
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ПОтребителите От Източна Европа са най-

чувствителни от всички към цените на 

продуктите при пазаруване. Това показва 

актуално изследване на Nielsen. Според него 

в България поведението на 50% от потре-

бителите се влияе от промоциите. Данни-

те за страната показват още, че 90% от 

българите смятат, че страната е в реце-

сия и това снижава потребителското им 

доверие. В резултат 24% от хората намали-

ли развлеченията извън дома и са заменили 

традиционно купуваните от тях продукти 

с техни по-евтини аналози. 

οι κάτάνάλωτες τΗς Ανατολικής Ευρώπης εί-
ναι οι πλέον ευαίσθητοι στις τιμές των προϊόντων 
όταν ψωνίζουν, όπως δείχνει επίκαιρη έρευνα της 
Nielsen. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή στη Βουλ-
γαρία η συμπεριφορά του 50% των καταναλωτών 
επηρεάζεται από τις προσφορές. Τα στοιχεία για τη 
Βουλγαρία δείχνουν επιπλέον πως το 90% των Βούλ-
γαρων θεωρεί ότι η χώρα διανύει περίοδο ύφεσης 
και το γεγονός αυτό μειώνει την καταναλωτική τους 
εμπιστοσύνη. Ως αποτέλεσμα το 24% των πολιτών 
περιόρισε τη διασκέδαση έξω από το σπίτι και αντι-
κατέστησε τα προϊόντα που παραδοσιακά κατανά-
λωνε με φθηνότερα αντίστοιχα προϊόντα.

с ПрОмяна в нормативната уредба Комисията за финансов надзор 

премахва практиката на повечето застрахователи да изискват 

доплащане по „Гражданска отговорност“ при пътувания зад грани-

ца. Сега при издаване на полици по задължителната застраховка 

компаниите разпитват клиента дали ще пътува в чужбина и, ако 

не, му предлагат големи отстъпки.

Με τΗν τροποποιΗςΗ του νομοθετικού πλαισίου η Επιτροπή Χρηματοοι-
κονομικής Εποπτείας καταργεί την πρακτική των περισσότερων ασφαλιστικών 
εταιρειών να ζητούν πρόσθετη καταβολή χρημάτων για ταξίδια στο εξωτερικό. 
Σήμερα κατά την σύναψη του ασφαλιστηρίου της υποχρεωτικής ασφάλειας 
«Αστική Ευθύνη» οι εταιρείες ερωτούν τον πελάτη αν σκοπεύει να ταξιδέψει 
στο εξωτερικό, και αν η απάντηση είναι αρνητική προσφέρουν μεγάλες εκπτώ-
σεις. 

Промоциите  
влияят на 
пазаруването
Οι προσφορές  
επηρεάζουν την 
κατανάλωση

ЗасТРаХОваТелНИяТ секТОР РасТе
ΆΝΟδΟΣ ΣΤΟΝ ΆΣφΆλΙΣΤΙκΟ ΤΟμΕΆ

„ГРаждаНска ОТГОвОРНОсТ“ За целИя ес
ΆΣΤΙκή ΕυθυΝή γΙΆ Ολή ΤήΝ ΕΕ
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Зам.-министърът на външните работи на Гърция Димитрис КурКулас в еКсКлу-

Зивно интервю с Главния реДаКтор на „балКансКи хориЗонти” веселин митКов

Ο υφυπΟυργΟς ΕξωτΕρικων της Ελλάδάς δημητρης κΟυρκΟυλάς ςΕ άπΟκλΕιςτικη 
ςυνΕντΕυξη μΕ τΟν άρχιςυντάκτη τΟυ «ΒάλκάνικΟι ΟριζΟντΕς» ΒΕςΕλιν μιτκΟφ

„стратегическите 
ОтнОшения между 
България и гърция 
вече са неразрушими“

«Οι στρατηγικέσ σχέσέισ 
μέταξύ τησ ΒΟύλγαριασ 
και τησ έλλαδασ έχΟύν 
γινέι πλέΟν αρρηκτέσ»

Г-н Куркулас, Вие бяхте в България дълго 
време, а при изпращането Ви един вестник 
написа, че Вие сте „гъркът, който ни вкара 
в Европа”. Съгласни ли сте с това определе-
ние?
това е преувеличено, българия влезе в европа 

със собствените си достойнства. все пак за 

мен е голяма чест, че българия ме удостои с 

най-високия си орден – „стара планина”, пър-

ва степен. радвам се преди всичко, че в мое-

то ново качество на заместник-министър на 

външните работи на Гърция виждам много 

българи в европейските органи и установя-

вам, че стратегическите отношения между 

българия и Гърция са станали неразрушими. 

Споменахте за стратегическите отноше-
ния между Бълагария и Гърция: в какво се 
изразява тяхната същност, при положение, 
че заради икономическата криза ни се нала-
га да гледаме все по-усилено към Брюксел? 

стратегическите отношения означават 

няколко неща – първо, след десетилетия и 

векове на сблъсъци между двете страни вече 

се намираме в едно ново геостратегическо 

пространство – нато и европейския съюз. 

второ, че нашите две икономики са станали 

Κε Κούρκουλα, εσείς ήσασταν στη Βουλγαρία 
πολύ καιρό και σε μια αποχαιρετηστήρια συνέ-
ντευξη μια βουλγαρική εφημερίδα έγραψε ότι 
είστε «ο Έλληνας που μας έφερε στην Ευρώπη». 
Εσείς συμφωνείτε με την εκτίμηση αυτή;

άυτές είναι υπερβολές, η Βουλγαρία μπήκε στην 
Ευρώπη με το σπαθί της και με τη δική της αξία. 
Εγώ αισθάνομαι τιμή γιατί το βουλγαρικό κράτος 
με τίμησε με την ανώτερη δυνατή διάκριση – «ςτά-
ρα πλανινά», πρώτη τάξη. άλλά πάνω απ’όλα χαίρο-
μαι γιατί βλέπω πολλούς Βούλγαρους στα ευρω-
παϊκά όργανα και γιατί έχουμε άριστη συνεργασία. 
υπό την νέα μου ιδιότητα ως υφυπουργού Εξωτερι-
κών της Ελλάδας βλέπω ότι οι στρατηγικές σχέσεις 
μεταξύ της Βουλγαρίας και της Ελλάδας έχει γίνει 
πλέον άρρηκτες.

Αναφερθήκατε στη στρατηγική εταιρική σχέση 
μεταξύ της Βουλγαρίας και της Ελλάδας: ποια 
είναι η ουσία της σήμερα που η οικονομική κρί-
ση μας έχει κάνει να κοιτάμε όλο και περισσότε-
ρο προς τις Βρυξέλλες;
η στρατηγική σχέση σημαίνει δύο πράγματα - πρώ-
τον, ότι για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες και αι-
ώνες συγκρούσεων μεταξύ των δύο λαών βρισκό-
μαστε ήδη στον ίδιο γεωπολιτικό χώρο – και στο 
νάτΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. δεύτερον, ότι οι 
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БИОГрафИя

Димитрис Куркулас 

е роден през 1954 

г. в атина. от 

1981 г. той рабо-

ти в европейската 

комисия в брюксел. 

между 2001 и 2006 

г. Куркулас ръко-

води  делегацията 

на европейската 

комисия в българия 

и е сред най-важ-

ните фактори за 

безпроблемното 

присъединяване на 

страната в ес в 

началото на 2007 г. 

в момента той е 

заместник-минис-
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δύο οικονομίες μας έχουν γίνει πλέον τόσο αλληλο-
εξαρτώμενες, η Βουλγαρία αυτή τη στιγμή είναι ή 
τέταρτη ή πέμπτη χώρα εξαγωγών για την Ελλάδα. 
Αυτή η συνεργασία μεταφέρεται σε επίπεδο εται-
ρείας όπου το ένα κομμάτι της παραγωγής γίνεται 
στη Βουλγαρία και το άλλο στην Ελλάδα. Και τρίτον, 
πράγμα το οποίο επίσης είναι σημαντικό, οι επαφές 
σε επίπεδο πολιτών έχουν γίνει πολύ έντονες πλέον 
– και λόγω τουρισμού και λόγω συμμετοχής σε εκ-
παιδευτικά προγράμματα. Γι’αυτό και οποιοσδήπο-
τε  πολιτικός είτε στην Αθήνα, είτε στη Σόφια – όσο 
τρελός και να είναι – δεν θα μπορέσει να διαρρήξει 
αυτή τη σχέση. Εγώ την έχω δει αυτή τη σχέση και 
στην πράξη, στις Βρυξέλλες , κατά τη διαπραγμάτευ-
ση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ 
(2014-2020) – για λόγους ταυτότητας συμφερόντων η 
Βουλγαρία υποστήριξε την Ελλάδα και το αντίστροφο.

много тясно свързани, България се намира 

на четвърто-пето място в гръцкия износ, 

а това сътрудничество се пренася и на 

ниво бизнес – една част от производство-

то се извършва в България, а друга в Гърция. 

И трето – връзките между гражданите на 

двете страни са станали много тесни – как-

то заради туризма, така и заради съвмест-

ното участие в различни образователни 

програми. Така че никой политик – нито в 

Атина, нито в София и колкото и луд да е 

той – не може да прекъсне тези връзки. Усе-

тих тази стратегическа връзка в Брюксел, 

когато водихме преговорите за многого-

дишната финансова рамка на ЕС (2014-2020), 

поради съвпадането на нашите интереси 

България подкрепи Гърция и обратното. 
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Във Вашето изказване споменахме за насър-
чаващите сигнали в гръцката икономика. 
Бихте ли уточнили кои са те?
Не бих искал да изглеждам наивен, все още 

пред Гърция стоят много трудности. Това, 

което се случи през последните шест го-

дини, е нещо безпрецедентно – една стра-

на да загуби 25% от своя БВП и да се намира 

в непрекъснат спад. Също така да има до 

60% безработица при младите и 27% обща 

безработица. Но положителните признаци 

са съществени – първият от тях е, че ще 

имаме един първичен излишък в бюджета. 

През 2014 г. очакваме да имаме малки, но по-

ложителни темпове на растеж. Тази година 

имахме рекорд по отношение на туризма и 

очакваме следващата да бъде още по-добра. 

Също така нашият износ се увеличава. Но, 

разбира се, средният гръцки гражданин е загу-

бил до 30% от своя доход. Големият въпрос е 

защо стигнахме дотук, но смятам, че вече се 

намираме до изхода на тунела. 

Вие познавате ситуацията в България до-
бре. Седем години след присъединяването 
към ЕС много българи не са убедени, че оча-
кванията от европейското членство са 
станали реалност, особено по отношение 
на върховенството на закона. Какво смя-
тате, че трябва да се промени в страната 
и в самия ЕС, за да има по-добри резултати 
от европейското членство? 
Съгласен съм, че очакванията не се сбъд-

наха напълно. Не смятам, че това е било 

грешен избор. Напротив: убеден съм, че не 

можеше да има по-добър избор за България. 

Много добрият развой на икономиката на 

България влезе в застой, дори спад, заради 

икономическата криза. Но мисля, че Бълга-

рия преди 2007 г. беше вложила всичките си 

усилия в хармонизирането на българското 

законодателство с това на ЕС. Юридическа-

та интеграция премина успешно, но има два 

проблема. Първо, не е достатъчно да имаш 

добър закон, трябва да имаш и механизмите 

за неговото прилагане. И второ, има доста 

проблеми, които не се покриват от европей-

ското законодателство и там всяка държава 

членка трябва да води своя собствена борба. 

Там България изпусна своите приоритети. 

Например насърчаването на износа няма как 

Брюксел да го свърши вместо вас. Все пак 

държавите се конкурират помежду си. Брюк-

сел трябва да направи много неща, за да от-

говори на очакванията на страните не само 

в Източна, но и в Южна Европа. Например 

европейските фондове са леснодостъпни, но 

има още много, което да се желае, за да се 

усвояват тези пари бързо и лесно. Усвояване-

то на кохезионните фондове е недопустимо 

ниско. След като имаш единен пазар и обща 

Στην ομιλία σας αναφερθήκατε σε ενθαρυντικές 
ενδείξεις στην ελληνική οικονομία τώρα τελευ-
ταία. Θα μπορούσατε να διευκρινίσετε ποιες 
είναι αυτές;
Δεν θέλω να φανώ αφελής. Υπάρχει ακόμα μεγά-
λη ανηφόρα για την Ελλάδα. Αυτό που συνέβη τα 
τελευταία έξι χρόνια είναι πρωτοφανές – να χάνει 
μια χώρα 25 % του ΑΕΠ της και να βρίσκεται χρόνια 
σε συνεχή ύφεση. Επίσης, να υπάρχει 60% ποσοστό 
ανεργίας στους νέους και 27% ανεργία γενικά. Τα 
θετικά σημάδια όμως είναι σημαντικά: πρώτον, ότι 
θα υπάρξει για πρώτη φορά πρωτογενές πλεόνα-
σμα στον προϋπολογισμό.  Το 2014 αναμένουμε να 
έχουμε μικρούς αλλά θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. 
Είχαμε χρονιά ρεκόρ για τον τουρισμό φέτος και του 
χρόνου θα πάμε ακόμα καλύτερα. Επίσης οι εξαγω-
γές μας εξελίσσονται θετικά. Αλλά, βεβαίως, ο μέσος 
Έλληνας έχει χάσει το 30% του εισοδήματός τους. Εί-
ναι μεγάλη συζήτηση το πώς φτάσαμε εδώ αλλά νομί-
ζω ότι τώρα είμαστε κοντά στην έξοδο από το τούνελ. 

Γνωρίζετε καλά την κατάσταση στη Βουλγαρία. 
Επτά χρόνια μετά την ένταξη στην ΕΕ, πολλοί 
Βούλγαροι δεν είναι πεπεισμένοι ότι οι προσδο-
κίες από την ένταξη στην ΕΕ έχουν γίνει πραγμα-
τικότητα, ιδίως όσον αφορά την επιβολή του νό-
μου. Τι νομίζετε ότι πρέπει να αλλάξει στη χώρα 
και στην ίδια την ΕΕ, προκειμένου να υπάρξουν 
καλύτερα αποτελέσματα από την ένταξη στην ΕΕ;
 Συμφωνώ ότι οι προσδοκίες δεν δικαιώθηκαν 
πλήρως. Δεν πιστεύω όμως ότι αυτό ήταν λάθος 
επιλογή. Αντιθέτως, νομίζω ότι δεν υπήρχε καλύτε-
ρη επιλογή για τη Βουλγαρία. Η πολύ θετική πορεία 
της οικονομίας της Βουλγαρίας πριν από την ένταξη 
σιγά σιγά ατόνησε και μετά διεκόπη λόγω της διε-
θνούς οικονομικής κρίσης. Νομίζω ότι η Βουλγαρία 
πριν από το 2007 είχε δώσει όλη την προσοχή της 
στην εναρμόνιση της βουλγαρικής νομοθεσίας με το 
ευρωπαϊκό δίκαιο. Η νομική ένταξη ήταν επιτυχής, 
αλλά υπάρχουν δύο προβλήματα. Πρώτον, δεν αρ-
κεί να έχεις έναν καλό νόμο για να έχεις θετικά απο-
τελέσματα, θα πρέπει να έχεις και τους μηχανισμούς 
για την εφαρμογή του καλού νόμου. Και δεύτερον, 
υπάρχουν πολλά θέματα που δεν καλύπτονται από 
την ΕΕ και εκεί κάθε κράτος-μέλος πρέπει να δώσει 
το δικό του αγώνα. Και εκεί η Βουλγαρία είχε άλλες 
προτεραιότητες. Για παράδειγμα, την προώθηση 
των εξαγωγών δεν υπάρχει τρόπος να την κάνουν οι 
Βρυξέλλες αντί για εσάς. Ωστόσο, οι χώρες αντα-
γωνίζονται μεταξύ τους. Οι Βρυξέλλες θα πρέπει να 
κάνουν πολλά για να ανταποκριθούν στις προσδο-
κίες των χωρών, όχι μόνο στην Ανατολική, αλλά και 
στη Νότια Ευρώπη. Για παράδειγμα, τα ευρωπαϊκά 
ταμεία είναι άμεσα διαθέσιμα, αλλά υπάρχουν ακό-
μη πολλά που πρέπει να γίνουν για να απορροφού-
νται αυτά τα χρήματα γρήγορα και αποτελεσματικά. 
Ο προϋπολογισμός που διατίθεται για την εξισορ-
ρόπηση των περιφερειακών ανισοτήτων, για τη συ-
νοχή, είναι απαράδεκτα χαμηλός. Όταν έχεις ενιαία 
εσωτερική αγορά και νομισματική ένωση, πρέπει να 
έχεις και μεταφορές χρημάτων από τις πλούσιες πε-
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ζω ότι τώρα 
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валута, трябва да имаш и механизми за пре-

нос на капитали от богатите в бедните 

страни, за да може цялата система да оце-

лее. В противен случай системата е нежизне-

носпособна. 

Длъжен съм да Ви попитам за бежанската 
вълна – смятате ли, че България и Гърция, 
като силно засегнати страни, биха мог-
ли да предприемат общи инициативи към 
Брюксел, за да насърчат европейската со-
лидарност и да постигнат нови споразуме-
ния като „Дъблин II“ за бежанците?
Гърция от доста време настоява да се прераз-

гледа политиката към нелегалната емигра-

ция и бежанците. Доскоро бяхме отчайващо 

самотни. Никак не се радваме, че България 

има проблеми с бежанската криза, но това 

може да се разгледа и като повод да обеди-

ним усилията си, за да постигнем резултати 

от общ интерес. Казвали сме много пъти, че 

не сме доволни от „Дъблин II“ и е необходимо 

този регламент да се промени. Има и много 

неща, които може да се направят още сега. 

ЕС има достатъчно влияние, за да окаже на-

тиск върху страните, източник на емиграци-

ята – както страните на произход, така и 

тези, които осигуряват транзитното пре-

минаване, да вземат мерки за обратно прие-

ριφέρειες στις φτωχές για να μπορέσει το σύστημα 
να επιβιώσει. Αλλιώς το σύστημα δεν είναι βιώσιμο.

Οφείλω να σας ρωτήσω για το κύμα προσφύ-
γων: Θεωρείτε ότι η Βουλγαρία και η Ελλάδα, ως 
χώρες με κοινά συμφέροντα και κοινά προβλή-
ματα μπορούν να προβούν και σε κοινά μέτρα 
ενώπιον της ΕΕ έτσι ώστε να ενθαρρύνουν την 
ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και να επιτύχουν νέες 
συμφωνίες όπως το «Δουβλίνο ΙΙ» για τους πρό-
σφυγες;
Η Ελλάδα επιμένει εδώ και αρκετό καιρό να επανε-
ξεταστεί το θέμα της αντιμετώπισης και της παρά-
νομης μετανάστευσης και του θέματος των προ-
σφύγων. Μέχρι πριν από λίγο, ήμασταν απελπιστικά 
μόνοι μας. Δεν χαιρόμαστε που έχετε κι εσείς το ίδιο 
πρόβλημα αλλά αυτό είναι  η ευκαιρία να ενώσου-
με τις δυνάμεις μας για να βρούμε μια κοινή λύση. 
Εμείς το έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν είμαστε 
ευχαριστημένοι με το «Ντουμπλίνο 2» και πρέπει 
αυτός ο κανονισμός να αλλάξει. Υπάρχουν πάρα 
πολλά πράγματα που μπορεί να γίνουν σήμερα. Η 
ΕΕ έχει αρκετή επιρροή για να ασκήσει πίεση στις 
χώρες προέλευσης της μετανάστευσης – όπως στις 
χώρες καταγωγής έτσι και στις χώρες tranzit - και 
να λάβουν μέτρα ή τουλάχιστον να υπογράψουν 
συμφωνία για την επανεισδοχή των μεταναστατών. 
Ελπίζουμε ότι σύντομα θα υπογραφεί η συμφωνία 
επανεισδοχής Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας διότι 

„Не е доста-
тъчно Бъл-

гария да има 
добри зако-
ни, трябва 
да има и ме-
ханизмите 

за тяхното 
прилагане.“ 

«Δεν αρκεί η 
Βουλγαρία 
να έχει κα-

λούς νόμους, 
θα πρέπει να 
υπάρχουν και 
μηχανισμοί 

για την εφαρ-
μογή τους.» 
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мане. Надяваме се, че скоро ще бъде подписа-

но споразумението за реадмисия с Турция, за 

да се облекчи натискът на нелегалните еми-

гранти, защото голяма част от тях идват 

именно от Турция. 

Гърция дълго време беше в ролята на лидер 
в Балканския регион, но сега кризата малко 
промени нещата. Предвижда ли нещо гръц-
кото правителство за възстановяване на 
страната като регионална водеща сила? 
Факт е, че Гърция имаше водеща роля в 

предприсъединителния период за България 

и Румъния. Не бива да забраваме, че пътят 

на страните от Западните Балкани към ЕС 

беше открит на срещата на Съвета на Ев-

ропа в Солун през 2003 г.  Това ще продължи 

в същия положителен дух и ще насърчаваме 

страните от Западните Балкани към Европа. 

Днес положението е такова, че няма голяма 

нужда от решения на високо равнище. Вече 

има „пътна карта“ за присъединяването на 

тези страни, както и ясни критерии за това. 

Въпреки кризата процесът на присъединява-

не върви добре, виждаме, че Хърватия вече 

е част от ЕС. Подкрепата ни за разширяване 

на ЕС обаче не значи, че не настояваме да се 

спазват критериите, сред които е и този 

за добросъседство. Затова не сме се съгла-

сили за преговорите за Бившата югославска 

република Македония, защото там този кри-

терий не е изпълнен. Все пак желаем и тази 

страна да върви напред в евро- и атлантиче-

ската си перспектива. 

Споменахте, че икономическите връзки 
между България и Гърция са се засилили в по-
следните години. Каква е причината?
Причината е, че вече принадлежим към един-

ния пазар и всички законодателни рамки са 

идентични, което прави износа между двете 

страни много лесен. Няма тарифни пречки, 

което е и есенцията на ЕС. Също така мисля, 

че толкова много години бяхме в различни 

„лагери“, което имаше негативно влияние 

върху търговията. Щастлив съм, че това се 

промени и улеснява човешкия контакт меж-

ду двете страни, но и бизнес сътрудничест-

вото. 

Какво може да се промени на бизнес сцената? 
Мисля, че законодателната рамка е завърше-

на. Това, което е нужно, е повече контакт на 

ниво бизнес към бизнес и може би кооперация, 

насочена към трети пазари. Не трябва да се 

фокусираме само към гръцкия или българския 

пазар – а с общи сили компаниите от двете 

страни на границата да се насочат към дру-

ги страни. Това не важи само за стоките, а и 

за услугите – например в областта на строи-

телството.  

ένα μεγάλο μέρος της μεταναστευτικής πίεσης έρ-
χεται από την Τουρκία.

Η Ελλάδα πολύ καιρό διαδραμάτιζε ενα σπου-
δαίο ηγετικό ρόλο στα Βαλκάνια. Τώρα η οικο-
νομική κρίση έχει αλλάξει τα πράγματα. Προ-
βλέπει η ελληνική κυβέρνηση κάποια μέτρα  για 
την αποκατάσταση της χώρας ως ηγετικής περι-
φερειακής δύναμης; 
Η Ελλάδα έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο κατά την 
περίοδο πριν από την προσχώρηση της Βουλγαρίας 
και της Ρουμανίας. Η σύνοδος κορυφής της Θεσ-
σαλονίκης ουσιαστικά επιβεβαίωσε την ευρωπαϊ-
κή προοπτική των δυτικών Βαλκανίων το 2003. Θα 
συνεχίσουμε να είμαστε εξαιρετικά θετικοί και να 
προωθούμε όπως μπορούμε την Ευρωπαϊκή πορεία 
των Δυτικών Βαλκανίων. Σήμερα όμως δεν χρειά-
ζεται κάποια μεγάλη πολιτική απόφαση σε επίπεδο 
πρωθυπουργών για τη διεύρυνση. Υπάρχει ένας οδι-
κός χάρτης, υπάρχουν και πολύ συγκεκριμένοι όροι 
για τις υπό ένταξη χώρες. Παρά την κρίση σε όλη 
την Ευρώπη και στην Ελλάδα, η ενταξιακή πορεία 
προχωράει κανονικά, η Κροατία είναι πλέον μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Το ότι είμαστε υπέρ της 
διεύρυνσης της ΕΕ  δεν σημαίνει ότι δεν επιμένουμε 
στην τήρηση των προϋποθέσεων μεταξύ των οποί-
ων είναι και η καλή γειτονία. Και γι’αυτό δεν έχουμε 
συναινέσει μέχρι τώρα στην έναρξη διαπραγματεύ-
σεων για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 
της Μακεδονίας · λόγω έλλειψης του όρου «καλή 
γειτονία» επειδή αυτά τα κριτήρια δεν πληρούνται. 
Αλλά θέλουμε και αυτή η χώρα να προχωρήσει στην 
Ευρωατλαντική της προοπτική. 

Αναφέρατε ότι οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ 
Βουλγαρίας και Ελλάδας έχουν ενισχυθεί τα τε-
λευταία χρόνια. Ποιος είναι ο λόγος για αυτό;

Ο λόγος είναι ότι πλέον ανήκουμε σε μια ενιαία 
αγορά και όλα τα νομοθετικά πλαίσια είναι ταυτό-
σημα, γεγονός που καθιστά τις εξαγωγές μεταξύ 
των δύο χωρών πολύ πιο εύκολες. Δεν υπάρχουν 
δασμολογικά εμπόδια, πράγμα που είναι και η ου-
σία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω επίσης πως 
το γεγονός ότι τόσα χρόνια ήμασταν σε διαφορετι-
κά «στρατόπεδα» επηρέασε αρνητικά  το εμπόριο. 
Είμαι ευτυχής που αυτό έχει αλλάξει και διευκολύ-
νει τις ανθρώπινες επαφές μεταξύ των δύο χωρών, 
αλλά και τη συνεργασία των επιχειρήσεων.

Τι μπορεί να αλλάξει στο σκηνικό των επιχειρή-
σεων;
Νομίζω ότι το νομοθετικό πλαίσιο έχει ολοκληρω-
θεί. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μεγαλύτερη επα-
φή σε επίπεδο business-to-business, και ίσως συνερ-
γασία που να στοχεύει σε τρίτες αγορές. Δεν πρέπει 
να επικεντρωνόμαστε μόνο στην ελληνική ή στη 
βουλγαρική αγορά –  αλλά οι επιχειρήσεις και από 
τις δύο πλευρές των συνόρων με κοινές προσπάθει-
ες να στραφούν προς άλλες χώρες. Αυτό ισχύει όχι 
μόνο για τα εμπορεύματα αλλά και για τις υπηρεσίες 
–  στον τομέα των κατασκευών για παράδειγμα.   

ΒΙΟγΡαφΙα
Ο Δημήτρης Κούρ-
κουλας γεννήθηκε 

το 1954 στην Αθήνα. 
Από το 1981 εργά-

ζεται στην Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή στις 

Βρυξέλλες. Μεταξύ 
του 2001 και του 

2006 ο Κούρκουλας 
είναι επικεφαλής της 
αντιπροσωπείας της 
Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής στη Βουλγαρία 

και ένας από τους πιο 
σημαντικούς παρά-

γοντες για την ομαλή 
ένταξη της χώρας 
στην ΕΕ στις αρχές 

του 2007. Σήμερα εί-
ναι υφυπουργός Εξω-
τερικών της Ελλάδας.

„Нужен е 
повече кон-

такт на ниво 
бизнес към 

бизнес и коо-
перация, на-
сочена към 

трети паза-
ри.“

«Αυτό που 
χρειαζόμαστε 

είναι μεγα-
λύτερη επα-

φή σε επίπεδο 
business-to-
business, και 
συνεργασία 
που να στο-

χεύει σε τρίτες 
αγορές.» 
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Ο Dwight Merriman και ο Kevin Ryan έχουν σημειώσει αξιοσημείωτη επιτυχία στη 
δημιουργία εταιρειών μαζί – και μάλιστα επειδή δεν μπλέκονται στα πόδια του άλλου 

Το περίεργο νΤουεΤο
От Дж. Дж. КОлаО

Дуайт Мериман и Кевин Райън са постигнали забележителен успех в създаването  

на компании заедно – като не се пречкат един друг

Странната двойка
του J. J. Colao

К евин Райън и Дуайт Мериман са 

изградили заедно три компании, 

струващи милиарди долари. Ра-

йън, слаб, добре облечен 49-годи-

шен мъж, е ненадминат в управлението, а 

Мериман (44) е виртуоз в технологиите. те 

са като двете нишки на двойната спирала, 

които се допълват една друга, но никога не 

се преплитат.

Каквато и да е тайната на техния 17-го-

дишен, разделен 50 на 50 съюз под чадъра на 

Ο Dwight Merriman και ο Kevin Ryan 
έχουν δημιουργήσει μαζί τρεις επιχειρή-
σεις που τώρα κοστίζουν δισεκατομμύ-
ρια δολάρια. Ο Ryan, λεπτός, καλοντυ-

μένος 49χρονος άνδρας, είναι αξεπέραστος στη 
διαχείριση, ενώ ο 44χρονος Merriman είναι βιρτου-
όζος των τεχνολογιών. Είναι σαν τους δυο κλώνους 
της διπλής έλικας που αλληλοσυμπληρώνονται, 
αλλά ποτέ δεν διαπλέκονται.

Οποιοδήποτε και αν είναι το μυστικό της 17χρο-
νης τους συνεργασίας που μοιράζουν πενήντα-πε-

НестабилеН съюз:  
AlleyCorp на МериМан и райън 
не е юридическо лице, а просто 
сайт с утвърдено иМе, обхващащ 
коренно различните коМпании, 
които те са създали заедно. 

Μια ασταθήσ συΜΜαχια: 
ΗAlleyCorp του MerriMAn και του 
ryAn δεν αποτελει νομικο προσω-
πο, αλλα ειναι απλωσ μια καθιε-
ρωμενΗ ιστοσελιδα, Η οποια ενω-
νει τισ διαφορεσ επιχειρΗσεισ που 
εχουν ξεκινΗσει μαζι. С
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AlleyCorp, тя им е помогнала да постигнат 

някои забележителни успехи. Компанията 

DoubleClick, съоснована от Меринам през 

1995 г. и впоследствие оглавена от Райън, 

малко или повече създаде онлайн рекламното 

обслужване. Две от другите им общо шест 

компании се открояват: Glit Groupe, занима-

ваща се с висша мода, вътрешен дизайн и 

локални онлайн сделки, и 10gen, която про-

дава софтуер и предлага услуги на Cisco, MTV 

и Salesforce.com. Ако вярвате на оценките 

на частния пазар, то двете компании са на 

стойност около 1 милиард долара.

Не че всичките им съвместни начинания 

са успешни. Партньорите губят пари от 

Panther Express, мрежа за доставка на съдър-

жание. Търсачката им за електронна търго-

вия ShopWiki.com бе продадена само с малка 

печалба преди няколко години. Около нови-

нарския сайт Business Insider все още се вдига 

прекалено много шум, без да носи много при-

ходи. 

Странно преплитане на технология и 

медии събира тези двама мъже заедно. Син 

на директор в Caterpillar, Райън е израснал в 

Рим и в Женева, докато семейството му не 

се установява в Охайо, САЩ. Биографията 

му сякаш е проектирана за човек на такъв 

висок пост: бакалавърска степен по икономи-

ка от Йейл, инвестиционно банкиране в Лон-

дон, магистърска степен по бизнес админи-

страция от Insead във Франция, финансист 

в Disney.

Мериман от своя страна се запалва по 

програмирането още на 14 години. След 

като завършва компютърни науки в  универ-

ситета в Маями, Мериман се присъединява 

към екипа на предприемача Кевин О’Конър.

През 1995 г. DoubleClick се ражда в мазето 

на О’Конър. Той и Мериман създават систе-

ма, която показва рекламни банери в мрежа 

от 30 сайта и ги насочва към определена 

таргет група сред посетителите им. Това 

привлича вниманието на Райън, който иска 

да стартира собствен бизнес с онлайн рекла-

ми. Той си уговаря среща с тях в Ню Йорк и 

остава възхитен: „Излязох и си помислих, че 

просто трябва да се присъединя към тях”.

Докато основателите усъвършенстват 

платформата, Райън – главен финансов 

директор, а след това и президент – ръко-

води финансите, търси кадри и установя-

ва вътрешните процеси. DoubleClick става 

публична през 1998 г. До 2000 г., когато Райън 

става главен изпълнителен директор, дяло-

вете са скочили осемкратно до 135 долара, а 

приходите – до 500 милиона долара. 

След това идва срутването на интер-

нет пазара. До края на 2000 г. акциите на 

DoubleClick падат до 11 долара. През 2001 г. 

νήντα κάτω από την ομπρέλα της AlleyCorp, αυτό 
τους έχει βοηθήσει να πετύχουν ορισμένα εντυπω-
σιακά κατορθώματα. Η εταιρεία DoubleClick που 
συγκροτήθηκε το 1995 με επικεφαλής τον Ryan και 
συνιδρυτή τον Merriman, σε μεγάλο βαθμό έθεσε 
τα θεμέλια της online διαχείρισης διαφημίσεων. Από 
τις άλλες έξι επιχειρήσεις τους, δυο ξεχωρίζουν: 
η Gilt Groupe που δραστηριοποιείται στον χώρο 
της υψηλής μόδας, του εσωτερικού ντιζάιν και των 
online τοπικών προσφορών, και η 10gen, η οποία 
πουλάει λογισμικό και προσφέρει υπηρεσίες στις 
Cisco, MTV και Salesforce.com. Αν πιστεύετε στις 
αποτιμήσεις της ιδιωτικής αγοράς, τότε η αξία των 
δυο εταιρειών φτάνει σχεδόν το 1 δις.

Βέβαια, όχι όλες οι κοινές επιχειρήσεις τους εί-
χαν επιτυχία. Οι εταίροι υπέστησαν ζημιά με την 
Panther Express, ένα δίκτυο παροχής περιεχομέ-
νου. Η μηχανή αναζήτησης ηλεκτρονικού εμπορί-
ου ShopWiki.com πωλήθηκε με μικρό μόνο κέρδος 
πριν μερικά χρόνια. Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος 
Business Insider ακόμη προκαλεί πάρα πολύ θόρυ-
βο γύρω του, αλλά δεν φέρνει πολλά έσοδα. 

Τους δύο άνδρες μάζεψε η περίεργη συνάντη-
ση της τεχνολογίας με τα media. Γιος υψηλόβαθμου 
στελέχους της Caterpillar, ο Ryan μεγάλωσε στη 
Ρώμη και τη Γενεύη, πριν εγκατασταθεί η οικογένειά 
του στο Οχάιο, ΗΠΑ. Η βιογραφία του σαν να ήταν 
προγραμματισμένη για την υψηλή θέση που απέ-
κτησε: πτυχίο οικονομολογίας από το Γέιλ, σπου-
δές επενδυτικής τραπεζικής στο Λονδίνο, μάστερ 
διοίκησης επιχειρήσεων από το Insead της Γαλλίας, 
θέση στον τομέα των οικονομικών στην Disney.

Ο Merriman εκ μέρους του ενθουσιάστηκε με 
τον προγραμματισμό ακόμη από την ηλικία 14 ετών. 
Ύστερα από σπουδές στον τομέα της επιστήμης 
των υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι ο 
Merriman προσχώρησε στην ομάδα του επιχειρη-
ματία Kevin O’Connor.

Η DoubleClick «γεννήθηκε» το 1995 στο υπόγειο 
του O’Connor. Μαζί με τον Merriman δημιούργησαν 
ένα σύστημα που προβάλλει διαφημιστικά μπάνερ 
σε δίκτυο 30 ιστοσελίδων και τα κατευθύνει σε ορι-
σμένη ομάδα στόχου ανάμεσα στους επισκέπτες 
τους. Αυτό και προκάλεσε το ενδιαφέρον του Ryan, 
ο οποίος τότε επιθυμούσε να ξεκινήσει δική του 
επιχείρηση για online διαφήμιση. Ο ίδιος έκλεισε 
ραντεβού με τους δυο στη Νέα Υόρκη και έμεινε 
γοητευμένος: «Βγήκα έξω και σκέφτηκα απλώς ότι 
πρέπει να μπω στην ομάδα τους».

Ενώ οι ιδρυτές τελειοποιούσαν την πλατφόρ-
μα, ο Ryan, πρώτα ως οικονομικός σύμβουλος και 
μετά ως πρόεδρος της εταιρείας, διαχειριζόταν τις 
οικονομικές υποθέσεις, αναζητούσε στελέχη και κα-
θιέρωνε τις εσωτερικές διαδικασίες. Η DoubleClick 
εισήχθη στο χρηματιστήριο το 1998. Μέχρι το 2000 
όταν ο Ryan έγινε διευθύνων σύμβουλος, η τιμή των 
μετοχών οκταπλασιάστηκε ως 135 δολάρια, ενώ τα 
έσοδα της εταιρείας έφτασαν τα 500 εκατ. δολάρια. 

Μετά ήρθε η κατάρρευση της αγοράς των Ιντερ-
νέτ εταιρειών. Μέχρι το τέλος του 2000 οι μετοχές 

Как идеите 
на Мериман 
и Райън се 

превръщат 
в успешен 

стартиращ 
бизнес? Мал-
ко случайно.

Πώς μετατρέ-
πονται οι ιδέες 
του Merriman 
και του Ryan 
σε πετυχημέ-
νες startups; 

Κάπως τυχαία.
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загубата е 266 милиона долара, две годи-

ни по-късно продажбите потъват до 270 

милиона долара. Налага се Райън да уволни 

700 служители. Мериман и Райън продават 

DoubleClick през юли 2005 г., като всеки от 

тях взима по 29 милиона долара.

Как идеите им се превръщат в успешен 

стартиращ бизнес? Малко случайно. „Понеже 

са работили токова време заедно, те водят 

разговори на много високо ниво” – твърди 

Чип Хазард, партньор във Flybridge Capital 

Partners, инвеститор в 10gen. „Може и да не 

сме на едно мнение в началото, но бързо се 

разбираме” – обяснява Мериман.

Накратко, всеки от тях инвестира на-

чални 250 хиляди долара, стратегия, която 

няма нужда да търси външно финансиране. 

През 2007 г. двамата се спират на идеята за 

онлайн продажди на мода на дребно на име 

Gilt. През лятото наемат екип и през ноем-

ври стартират с 5 милиона долара рисков 

капитал. Продажбите на Glit скачат от 25 

милиона долара през 2008 г. до 450 милиона 

през 2011 г. След това фирмата набира нов 

капитал от 138 милиона и е оценена на 1 ми-

лиард долара. 

Оттогава насам компанията върви на-

της DoubleClick έπεσαν στα 11 δολάρια. Το 2001 
οι ζημιές ανήλθαν σε 266 εκατ. δολάρια, δυο χρό-
νια αργότερα οι πωλήσεις βυθίστηκαν φτάνοντας 
μόλις 270 εκατ. δολάρια. Ο Ryan αναγκάστηκε να 
απολύσει 700 υπαλλήλους. Τον Ιούλιο του 2005 ο 
Merriman και ο Ryan πούλησαν την DoubleClick, ει-
σπράττοντας ο καθένας από 29 εκατ. δολάρια.

Πώς μετατρέπονται οι ιδέες τους σε πετυχημέ-
νες startups; Κάπως τυχαία. «Επειδή έχουν συνεργα-
στεί εδώ και τόσο καιρό, οι συζητήσεις τους είναι σε 
πολύ υψηλό επίπεδο», λέει ο Chip Hazard, εταίρος 
στη Flybridge Capital Partners, επενδυτής στην 
10gen. «Μπορεί αρχικά να μην είμαστε της ίδιας 
γνώμης, αλλά γρήγορα συνεννοούμαστε», εξηγεί ο 
Merriman.

Με δυο λόγια, ο καθένας τους επενδύει αρχι-
κά από 250 χιλ. δολάρια – μια στρατηγική που δεν 
απαιτεί εξωτερική χρηματοδότηση. Το 2007 οι δυο 
τους κατέληξαν στην ιδέα για την πλατφόρμα λιανι-
κού εμπορίου μόδας Gilt. Το καλοκαίρι προσέλαβαν 
προσωπικό και τον Νοέμβριο ξεκίνησαν με καινοτό-
μα κεφάλαια ύψους 5 εκατ. δολαρίων. Οι πωλήσεις 
της Gilt σημείωσαν αλματώδη άνοδο από 25 εκατ. 
δολάρια το 2008 ως 450 εκατ. το 2011. Σε συνέχεια 
η εταιρεία άντλησε καινούργια κεφάλαια αξίας 138 
εκατ. δολαρίων και η αποτίμησή της έφτασε το 1 δις 
δολάρια. 

ТЕХНИТЕ ТОП КОМПАНИИ 
ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Бизнес тенденции / Επιχειρηματικές τάσεις

DOUBLECLICK
Съоснована от Мериман и оглавена от Ра-

йън, фирмата е пионер в онлайн рекламното 

обслужване. През 2005 г. тя беше придобита 

от частни независими инвеститори за 1.1 

милиарда долара (и три години по-късно про-

дадена на Google за 3.1 милиарда долара).

GLIT GROUPE
Съоснована от Мериман и Райън през 2007 г. 

по модела на френския сайт за електронна 

търговия Vente-Priveе - пионерът в областта 

на бързите продажби на висша мода. Фирма-

та е оценена на 1 млрд. долара, въпреки че 

продажбите през 2012 г. падат. 

10GEN
Фирмата предоставя платформа с отворен 

код на име MongoDB. Учените от Европейска-

та организация за ядрени изследвания (CERN) 

например разчитаха на нея по време на търсе-

нето на хигс бозона. Още няколко сделки с голе-

ми компании и 10gen също ще струва милиард.

DOUBLECLICK
Με επικεφαλής τον Ryan και συνιδρυτή τον 
Merriman, η εταιρεία είναι πρωτοπόρος στον χώρο 
της online διαχείρισης διαφημίσεων. Το 2005 αγορά-
στηκε από ανεξάρτητους επενδυτές για 1,1 δις δο-
λάρια (ενώ τρία χρόνια αργότερα πουλήθηκε στην 
Google για 3,1 δις δολάρια).

GILT GROUPE
Ιδρύθηκε από τους Merriman και Ryan το 2007 κατά 
το πρότυπο του γαλλικού ιστότοπου υψηλής μόδας 
Vente-Priveе – πρωτοπόρου στον χώρο των μικρής 
διάρκειας προσφορών υψηλής μόδας. Η εταιρεία 
εκτιμάται σε 1 δις δολάρια παρά την ύφεση στις πω-
λήσεις κατά το 2012. 

10GEN
Η εταιρεία προσφέρει την πλατφόρμα ανοικτού κώ-
δικα MongoDB. Οι επιστήμονες του Ευρωπαϊκού Ορ-
γανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN) τη χρησιμοποίη-
σαν κατά την ανίχνευση του μποζονίου Χιγκς. Μερικές 
μόνο συναλλαγές με μεγάλες εταιρείες χωρίζουν την 
10gen από την αποτίμηση ενός δισεκατομμυρίου.

Накратко, 
всеки от 

тях инвес-
тира начал-
ни 250 хиля-

ди долара, 
стратегия, 
която няма 

нужда да 
търси външ-
но финанси-

ране. 



долу. Въпреки че Glit е на печалба миналата 

година, Райън освобождава 10% от персонала 

след неуспешните опити да продава стоки 

на пълната им цена. Все пак сайтът продъл-

жава да е на стойност от повече от 1 мили-

ард долара. 

Райън и Мериман се обединяват, че 10gen 

е бисерът в портфолиото им. Платформа-

та с отворен код помага на програмистите 

да вкарват голям обем информация в софту-

ерните приложения по-лесно. 10gen взима 

по 5 хиляди долара на сървър всяка година и 

печели също и от обучаване и консултиране. 

„В момента са в много добро положение – 

твърди Марв Ейдриан, анализатор на базата 

данни в анализаторската фирма Gartner. - 

Още няколко значими сделки могат да дове-

дат до големи печалби.” 

Разделя ли се най-накрая дуото, след като 

Мериман влага цялото си време в 10gen, до-

като Райън обмисля нови проекти в образо-

ванието, IT сигурността и електронната 

търговия, може би даже с нестопанска цел? 

„След като няма официално съдружие, няма 

какво да се промени – казва Райън. - Все пак 

не сме започнали с уговорката, че трябва да 

правим всичко заедно.”     

Από τότε η εταιρεία πήρε μια καθοδική πορεία. 
Παρόλο που πέρσι η Gilt απέδωσε κέρδη, ο Ryan 
περιέκοψε το προσωπικό κατά 10% ύστερα από τις 
αποτυχημένες προσπάθειες να πουλάει εμπορεύμα-
τα στην πλήρη τιμή τους. Ο ιστότοπος εξακολουθεί 
όμως να έχει αξία άνω του 1 δις δολαρίων. 

Ο Ryan και ο Merriman είναι ομόφωνοι ότι η 
10gen είναι το μαργαριτάρι του χαρτοφυλακίου 
τους. Η πλατφόρμα ανοικτού κώδικα βοηθά τους 
προγραμματιστές να καταχωρούν πιο εύκολα με-
γάλο όγκο πληροφοριών στις εφαρμογές τους. Η 
10gen χρεώνει 5 χιλ. δολάρια ανά διακομιστή ετησί-
ως, κερδίζει δε επίσης από εκπαίδευση και συμβου-
λές. «Αυτή τη στιγμή κατέχουν μια πολύ καλή θέση», 
ισχυρίζεται ο Merv Adrian, αναλυτής βάσης δεδο-
μένων στην εταιρεία αναλύσεων Gartner. «Μερικές 
σημαντικές συναλλαγές ακόμη και θα μπορούσαν 
να πετύχουν μεγάλα κέρδη.» 

Θα χωρίσει άραγε τελικά το ντουέτο, αφού ο 
Merriman αφιερώνει όλο τον χρόνο του στην 10gen, 
ενώ ο Ryan μελετά καινούργια σχέδια στους τομείς 
της εκπαίδευσης, της ασφάλειας πληροφοριακών 
συστημάτων, του ηλεκτρονικού εμπορίου, ακόμη 
και σχέδια μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα; «Αφού δεν 
υπάρχει επίσημος συνεταιρισμός, δεν έχει και τι να 
αλλάξει», λέει ο Ryan. «Πάντως δεν ξεκινήσαμε με την 
προϋπόθεση ότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα μαζί.»   

Με δυο λόγια, 
ο καθένας τους 
επενδύει αρ-
χικά από 250 
χιλ. δολάρια 
– µια στρατη-
γική που δεν 

απαιτεί εξωτε-
ρική χρηµατο-

δότηση. 
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На фокус / In Focus

„Ще се стремим към още по-добро 
застрахователно обслужване“

Само дни след официалното придобиване на ИНТЕРАМЕРИКАН Общо застраховане от ЗД ЕВРОИНС „Балкан-

ски Хоризонти“ разговаря с Председателя на Управителния съвет на ЕВРОХОлД БългАРИя г-н Кирил Бошов.

«Στοχεύουμε σε ακόμα καλύτερη 
ασφαλιστική εξυπηρέτηση»

Μόνο λίγες ημέρες μετά την επίσημη απόκτηση της INTERAMERICAN Γενικές Ασφάλειες από την Ασφαλιστική Εταιρεία 
EUROINS το περιοδικό «Βαλκανικοί Ορίζοντες» συνομιλεί με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της EUROHOLD 

BULGARIA κ. Κίριλ Μπόσοφ.

Г-н Бошов, какво трябва да знаят клиенти-
те на ИНТЕРАМЕРИКАН след придобиване-
то на бизнеса от ЗД ЕВРОИНС?
Считано от 3 октомври 2013 г., поемащи-

ят застраховател ЗД ЕВРОИНС стартира 

цялостното обслужване 

на застрахователните 

полици на ИНТЕРАМЕ-

РИКАН Общо застрахо-

ване по всички видове 

застраховки. Екипът на 

ИНТЕРАМЕРИКАН Бълга-

рия също става нераз-

делна част от струк-

турата на ЕВРОИНС, за 

да може да се осигури 

оптимално обслужва-

не на увеличаващия се с 

бързи темпове застра-

хователен портфейл 

на ЕВРОИНС и за да се 

гарантира максимална 

приемственост в об-

служването на клиенти-

те на ИНТЕРАМЕРИКАН 

България. Считано от 

същата дата, търгов-

ската марка ИНТЕРАМЕ-

РИКАН няма да се полз-

ва, като клиентите ще 

бъдат надлежно инфор-

мирани за това. Всички 

те, обаче ще запазят 

правата си по сключе-

ните застрахователни 

полици и ще продължат 

да получават добро 

обслужване, както и 

досега.

Κ. Μπόσοφ, τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι πελά-
τες της INTERAMERICAN μετά τη μεταβίβαση της 
δραστηριότητάς της στην Ασφαλιστική Εταιρεία 
EUROINS;
Σε ισχύ από 3 Οκτωβρίου 2013 ο αναλαμβάνων 

ασφαλιστής – η Ασφαλι-
στική Εταιρεία EUROINS 
– ξεκινά ολοκληρωμένη 
εξυπηρέτηση όλων των 
ειδών ασφαλιστηρίων της 
INTERAMERICAN Γενικές 
Ασφάλειες. Η ομάδα της 
INTERAMERICAN Bulgaria 
επίσης γίνεται αναπόσπα-
στο μέρος του ιστού της 
EUROINS, για να μπορέ-
σουμε να εξασφαλίσουμε 
τη βέλτιστη εξυπηρέτηση 
του συνεχώς διογκούμενου 
ασφαλιστικού χαρτοφυ-
λακίου της EUROINS και 
προκειμένου να εξασφαλί-
σουμε τη μέγιστη συνέχεια 
στην εξυπηρέτηση των πε-
λατών της INTERAMERICAN 
Bulgaria. Σε ισχύ από την 
ίδια ημέρα το εμπορικό 
σήμα INTERAMERICAN δε 
θα χρησιμοποιηθεί περαι-
τέρω και θα υπάρξει σχετι-
κή ενημέρωση προς τους 
πελάτες. Ωστόσο, όλοι οι 
πελάτες θα διατηρήσουν 
τα δικαιώματα που προ-
κύπτουν από τα ισχύοντα 
ασφαλιστήρια και θα συνε-
χιστεί η καλή εξυπηρέτησή 
τους, όπως γινόταν μέχρι 
σήμερα.

Кирил Бошов 
Председател на УПра-
вителния съвет на 
еврохолд България
Κίρίλ Μπόσόφ 
συνομιλει με τον προεδρο 
του διοικητικου συμβουλιου 
τησ EUROHOLD BULGARIA  
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Какво ще предложите на вече съществува-
щите клиенти?
Обединеният екип на ИНТЕРАМЕРИКАН Бъл-

гария и ЕВРОИНС ще работи усилено за все 

по-доброто обслужване на настоящите и бъ-

дещите клиенти, а разрастващата се мрежа 

от офиси и агенции на ЕВРОИНС ще помогне 

на застрахователното дружество да бъде 

все по-близо до своите клиенти. Сред кли-

ентите на ИНТЕРАМЕРИКАН са редица от 

най-големите гръцки инвестиции в България, 

като ЕВРОИНС от своя страна ще се стре-

ми да предложи на новите си клиенти още 

по-добро застрахователно обслужване при 

изгодни условия.

Има ли бизнес детайли, които искате да 
оповестите?
Процедурата по финализиране на придоби-

ването на 100% от акциите на ИНТЕРАМЕ-

РИКАН Животозастраховане от ЕВРОИНС 

ИНШУРЪНС ГРУП продължава да бъде в ход, 

уведомлението за сделката е внесено в Ко-

мисията за финансов надзор. Очакваме също-

то да приключи в най-кратък срок, след кое-

то групата на ЕВРОИНС ще бъде в състояние 

да предлага пълния каталог застрахователни 

услуги, а по този начин едно голямо разно- 

образие от застрахователни продукти и все 

по-изгодни решения за своите клиенти. 

Разкажете повече за историята и тради-
цията на ЗД ЕВРОИНС?
ЗД ЕВРОИНС e една от първите застрахова-

телни компании в България получила лиценз 

за Общо застраховане по новия закон за за-

страховането от 1998 год. От създаването 

си дружеството работи с постоянен екип 

от мениджъри и служители, благодарение 

на които успя да затвърди позициите си на 

една от водещите компании на общозастра-

хователния пазар в България.   

Τι θα προσφέρετε στους ήδη υπάρχοντες πελάτες;
Η ενοποιημένη ομάδα των INTERAMERICAN 
Bulgaria και EUROINS θα εργάζεται εντατικά για 
την καλύτερη εξυπηρέτηση των υπαρχόντων και 
των μελλοντικών πελατών, ενώ το διευρυνόμενο 
δίκτυο γραφείων και πρακτορείων της EUROINS θα 
συνδράμει στο να σταθεί η ασφαλιστική εταιρεία 
μας ακόμη πιο κοντά στους πελάτες της. Ανάμεσα 
στους πελάτες της INTERAMERICAN είναι οι μεγα-
λύτερες ελληνικές επενδύσεις στη Βουλγαρία. Η 
EUROINS από την πλευρά της θα προσπαθήσει να 
προσφέρει στους νέους πελάτες της ακόμα καλύ-
τερη ασφαλιστική εξυπηρέτηση με συμφέροντες 
όρους. 

Υπάρχουν επιχειρηματικές λεπτομέρειες που θα 
θέλατε να ανακοινώσετε;
Η διαδικασία ολοκλήρωσης της απόκτησης των 
100% των μετοχών της INTERAMERICAN Ασφάλειες 
Ζωής από την EUROINS INSURANCE GROUP συνε-
χίζεται, η κοινοποίηση της συναλλαγής κατατέθη-
κε ήδη στην Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας. 
Αναμένουμε η συναλλαγή να ολοκληρωθεί όσο 
το δυνατόν συντομότερα και κατόπιν ο όμιλος 
EUROINS θα είναι σε θέση να προσφέρει τον πλήρη 
κατάλογο ασφαλιστικών υπηρεσιών και με τον τρό-
πο αυτό να προσφέρει στους πελάτες του μια μεγά-
λη ποικιλία ασφαλιστικών προϊόντων και όλο και πιο 
συμφέρουσες λύσεις.

Πείτε μας περισσότερα για την ιστορία και 
την παράδοση της Ασφαλιστικής Εταιρείας 
EUROINS;
Η Ασφαλιστική Εταιρεία EUROINS είναι μία από τις 
πρώτες ασφαλιστικές εταιρείες της Βουλγαρίας η 
οποία έλαβε Άδεια Γενικής Ασφάλισης σύμφωνα με 
τον νέο Νόμο περί ασφαλειών του 1998. Από την 
ίδρυσή της η εταιρεία λειτουργεί με μόνιμη ομάδα 
μάνατζερ και υπαλλήλων, με τη βοήθεια των οποίων 
κατάφερε να εδραιώσει τις θέσεις της ως μιας από 
τις επικρατέστερες εταιρείες στον τομέα των ασφα-
λειών ζωής στη Βουλγαρία.   

 На 2 ОКтОмВРИ 2013 г. застрахо-

вателният портфейл на ИНТЕРА-

МЕРИКАН Общо застраховане беше 

прехвърлен към ЗД ЕВРОИНС. Това 

стана факт, след като на същата 

дата бяха постановени съответ-

ни регулаторни разрешения от 

Комисията за защита на конкурен-

цията и от Комисията за финансов 

надзор. Така всички предварителни 

условия за финализиране на сделка-

та бяха изпълнени. По-рано холанд-

ската финансова група АХМЕА Б.В. 

сключи съответни договори с ЕВ-

РОИНС ИНШУРЪНС ГРУП за прехвър-

лянето на целия бизнес на ИНТЕР-

АМЕРИКАН Общо застраховане и 

Животозастраховане в България.

ΣΤιΣ 2 ΟκΤωβριΟΥ 2013 το ασφαλιστι-
κό χαρτοφυλάκιο της INTERAMERICAN 
Γενικές Ασφάλειες μεταβιβάστηκε στην 
Ασφαλιστική Εταιρεία EUROINS. Η μετα-
βίβαση έγινε γεγονός αφού την ίδια ημέ-
ρα εκδόθηκαν αντίστοιχες ρυθμιστικές 

αποφάσεις της Αρχής Προστασίας του 
Ανταγωνισμού και της Αρχής Χρηματοοι-
κονομικής Εποπτείας. Με τον τρόπο αυτό 
εκπληρώθηκαν όλοι οι προκαταρκτικοί 
όροι ολοκλήρωσης της συναλλαγής. 
Νωρίτερα ο ολλανδικός χρηματοοικο-

νομικός όμιλος Achmea B.V. σύναψε με 
την EUROINS INSURANCE GROUP όλες τις 
απαραίτητες συμφωνίες για τη μεταβίβα-
ση όλης της επιχειρηματικής δραστηριό-
τητας της INTERAMERICAN Γενικές Ασφά-
λειες και Ασφάλειες Ζωής στη Βουλγαρία.

„Всички кли-
енти ще за-
пазят пра-
вата си по 

сключените 
застрахова-
телни поли-

ци.“

«Όλοι οι πε-
λάτες μας θα 
διατηρήσουν 
τα δικαιώμα-
τα που προκύ-
πτουν από τα 
ήδη συναφθέ-
ντα ασφαλι-

στήρια.»



Членове / μέλη

Kомпании-

те членки 

на Гръцкия 

бизнес съ-

вет в България (ГБСБ) 

– Coca-Cola и Екопак, 

отново обединиха 

усилия в екологична-

та и образовател-

ната инициатива 

„Моят зелен град“. 

Над 2000 добровол-

ци от цялата страна 

дадоха своя личен 

принос в опазването 

на околната среда 

в най-мащабното є 

издание досега под мотото „Бъди зелен не само за ден”. 

Инициативата се организира за шеста поредна година 

с подкрепата и на Българското дружество за защита на 

птиците, в партньорство с Министерството на окол-

ната среда и водите и Столична община.

Доброволците в страната почистиха и облагороди-

ха паркове, екопътеки, плажове, спортни съоръжения и 

културни забележителности. С общи усилия те събраха 

над 2500 чувала отпадъци, боядисаха и лакираха повече 

от 200 пейки и дори стадион, засадиха над 150 расте-

ния и показаха как с малка грижа всеки може да помогне 

за опазването на околната среда. Едновременно с това 

те научиха много полезни факти за природата в откри-

тите класни стаи, посветени на различни екологични 

теми. 

В София „Моят зелен град” се проведе в Северния 

парк. Официален старт на инициативата в София дадо-

ха изпълнителният директор на Кока-Кола ХБК България 

– Минас Агелидис, изпълнителният директор на Екопак 

– Тодор Бургуджиев, както и представители на Българ-

ското дружество за защита на птицитеи на столичния 

район „Надежда“.

За втора поредна година „Моят зелен град“ гостува 

на община Костинброд. Въпреки дъждовното време, за 

първи път в инициативата се включиха доброволци в 

над десет други града, които почистиха емблематични 

за градовете си места, велоалеи, детски площадки, реки 

и езера.    

Δ ύο από τις 
εταιρείες-μέλη 
του Ελληνικού 
Επιχειρημα-

τικού Συμβουλίου στη 
Βουλγαρία (HBCB) – η 
Coca-Cola Βουλγαρίας 
και η Ecopack ένωσαν 
και πάλι τις προσπάθειές 
τους για την περιβαλλο-
ντική και εκπαιδευτική 
πρωτοβουλία «Η πράσινη 
πόλη μου». Πάνω από 
2000 εθελοντές απ’ όλη 
τη χώρα έδωσαν την προ-
σωπική τους προσφορά 
για την προστασία του 

περιβάλλοντος στην μαζικότερη μέχρι σήμερα έκδοση της πρω-
τοβουλίας υπό τον τίτλο «Γίνε πράσινος όχι μόνο για μια μέρα». Η 
πρωτοβουλία διοργανώνεται για έκτη συνεχή χρονιά με την υπο-
στήριξη της Βουλγαρικής Εταιρείας Προστασίας των Πτηνών σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων και τον 
Δήμο της Σόφιας.

Οι εθελοντές καθάρισαν και εξωράισαν πάρκα, οικολογικά μο-
νοπάτια, παραλίες, αθλητικές εγκαταστάσεις και πολιτιστικά αξι-
οθέατα. Με κοινές προσπάθειες οι συμμετέχοντες συγκέντρωσαν 
πάνω από 2500 σακούλες σκουπιδιών, έβαψαν και βερνίκωσαν 
πάνω από 200 πάγκους, ακόμα και ολόκληρο στάδιο, φύτρωσαν 
πάνω από 150 φυτά και έδειξαν πώς με λίγη φροντίδα ο καθένας 
μας μπορεί να συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος. 
Ταυτόχρονα, έμαθαν αρκετά χρήσιμα στοιχεία για τη φύση στα 
υπαίθρια μαθήματα, αφιερωμένα σε διάφορα περιβαλλοντικά 
θέματα.

Στη Σόφια «Η πράσινη πόλη μου» πραγματοποιήθηκε στο Βό-
ρειο Πάρκο. Την επίσημη εκκίνηση της πρωτοβουλίας έδωσαν ο 
Γενικός Διευθυντής της Coca Cola HBC κ. Μηνάς Αγγελίδης, ο Γε-
νικός Διευθυντής της Ecopack κ. Τόντορ Μπουργκουτζίεβ, καθώς 
και εκπρόσωποι της Βουλγαρικής Εταιρείας Προστασίας των Πτη-
νών και του Δήμου Ναντέζντα της πρωτεύουσας.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά «Η πράσινη πόλη μου» φιλοξενή-
θηκε στον Δήμο του Κόστινμπροντ. Παρά τον βροχερό καιρό για 
πρώτη φορά στην πρωτοβουλία συμμετείχαν εθελοντές σε πάνω 
από δέκα άλλες πόλεις, οι οποίοι καθάρισαν εμβληματικούς για τις 
πόλεις τους χώρους όπως ποδηλατοδρόμοι, παιδικές χαρές, ποτα-
μοί και λίμνες.    

 

„Моят зелен град“

«Η πράσινη πόλη μου»
Η Coca Cola Βουλγαρίας και η Ecopack στηρίζουν την προστασία του περιβάλλοντος

Coca-Cola в България и Екопак в подкрепа на опазването на околната среда
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Ο λογαριασμός Ταμιευτηρίου 
Alpha Ultima από την Alpha 
Bank καλύπτει τις βασικές 
προσδοκίες των καταναλω-

τών κατά την επιλογή ενός λογαριασμού 
ταμιευτηρίου, σύμφωνα με την τελευταία 
έρευνα της στάσης των καταναλωτών και 
των τρόπων με τους οποίους οι Βούλγαροι 
αποταμιεύουν. Η υψηλή απόδοση και ευε-
λιξία μαζί με την ηλεκτρονική τραπεζική και 
τις χρεωστικές κάρτες είναι ο συνδυασμός 
των πλεονεκτημάτων που αναφέρονται 
από τους ερωτηθέντες στην έρευνα της οι-
κονομικής πύλης www.MoitePari.bg, ως τα 
πιο σημαντικά κριτήρια για το άνοιγμα ενός 
λογαριασμού ταμιευτηρίου.

Η Alpha Ultima έχει σχεδιαστεί σύμφω-
να με τις αρχές της Alpha Bank για σαφή-
νεια και διαφάνεια στις σχέσεις της με τους 
πελάτες, έτσι ώστε να παίρνουν ακριβώς 
αυτό που τους προσφέρει η τράπεζα χωρίς 
έξοδα για το άνοιγμα και τη διατήρηση του 
λογαριασμού. Η Alpha Ultima είναι κατάλ-
ληλη για  πελάτες που θα ήθελαν να επω-
φεληθούν από τα υψηλά επιτόκια για τις 
αποταμιεύσεις τους και από την ελευθερία 
να τις έχουν στη διάθεσή τους ανά πάσα 
στιγμή, διατηρώντας την κερδοφορία τους. 
Τα επιτόκια έφθασαν το 5,00 % για λογα-
ριασμούς σε BGN, το 4,00 % σε ευρώ και το 
3,50 % σε δολάρια ΗΠΑ . Με το λογαριασμό 
ταμιευτηρίου Alpha Ultima οι πελάτες μπο-

ρούν να κάνουν καταθέσεις και αναλήψεις 
χρημάτων χωρίς περιορισμό, να λαμβάνουν 
εμβάσματα και να εκτελούν πληρωμές. O 
λογαριασμός ταμιευτηρίου Alpha Ultima 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί  σε οποιοδήποτε 
κατάστημα της τραπέζης ενώ η υπηρεσία 
Alpha Web Banking επιτρέπει στους πελά-
τες να κάνουν online πληρωμές, ενδο-και 
διατραπεζικά εμβάσματα στη χώρα και στο 
εξωτερικό. Με αυτόν τον τρόπο η Alpha 
Bank εγγυάται στους πελάτες της ευελι-
ξία και ευκολία ς στις πληρωμές. Επιπλέον, 
υπάρχει η δυνατότητα να εκδοθεί διεθνής 
χρεωστική κάρτα Alpha Bank MasterCard ή 
Visa, χωρίς χρέωση για την έκδοση και για 
πληρωμές και αγορές στη χώρα.    

С пестовна сметка Alpha 

Ултима от Alpha Bank по-

крива всички основни очак-

вания на потребителите 

при избора на сметки от спестовен 

характер, сочи най-новото проуч-

ване на потребителските нагласи 

и начините, чрез които българите 

спестяват. Високата доходност и 

гъвкавост, наред с електронното 

банкиране и дебитната карта са 

комбинацията от преимущества, 

посочени от участниците в анке-

та на финансовия портал www.

MoitePari.bg като най-важните кри-

терии за откриване на спестовна 

сметка.

Alpha Ултима е създадена, спазвай-

ки принципите на Alpha Bank за ясно-

та и прозрачност в отношенията 

с клиентите, така че те да получа-

ват точно това, което им предлага 

банката, без такси за откриване и 

поддръжка на сметката. Alpha Улти-

ма е подходяща за клиенти, които 

биха искали да се възползват от ви-

сока лихва за своите спестявания и 

свободата да разполагат с тях по 

всяко време, запазвайки доходност-

та си. Лихвените проценти дости-

гат до 5.00% за сметки в лева, до 

4.00% в евро и до 3.50% в щатски до-

лари. Със спестовна сметка Alpha Ул-

тима клиентите имат възможност 

да внасят и теглят без ограничение, 

да получават парични преводи и да 

извършват разплащания. 

Със спестовна сметка Аlpha Улти-

ма може да се оперира от всеки офис 

на банката, а услугата Alpha Уеб бан-

киране дава възможност да бъдат 

извършвани онлайн разплащания, 

вътрешнобанкови и междубанкови 

преводи в страната и чужбина. Така 

Alpha Bank гарантира на своите кли-

енти гъвкавост и удобство. Нещо 

повече, сметката е с опцията за 

издаване на международна дебитна 

карта Alpha Bank MasterCard или Visa, 

без такси: както за издаване, така и за 

разплащане и покупки в страната.    

За повече информация за Alpha Ултима / Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Alpha Ultima

СпеСТОвНа СмеТка AlphA УлТИма 

O λΟΓαΡΙαΣμΟΣ ΤαμΙΕυΤηΡΙΟυ AlphAUltimA

отговаря  
на всички 
очаквания

ανταποκρίνεται  
σε όλες τις  
προσδοκίες  
των πελατών

www.ultima.bg / www.alphabank.bg
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Η DDB ΣΟφΙαΣ ΕγΙΝΕ 
Η πΙΟ δΗμΙΟυΡγΙκΗ 
δΙαφΗμΙΣΤΙκΗ ΕΤαΙΡΕΙα

Членове / μέλη

Orbit – една от водещите български компа-

нии в предоставянето на услуги и иноватив-

ни бизнес решения за транспорт, премест-

ване и логистика, обяви своята нова услуга. 

От лятото на 2013 г. Orbit вече предлага на 

клиентите си куриерски доставки, покрива-

щи цяла България. Фирмата оперира в стра-

ната от 1994 г. и стъпва на силната тради-

ция на команията-майка, основана през 1923 

г. в Атина. В момента за Orbit в България 

работят над 150 служители в десет офиса 

и складове в страната. Дългосрочно управи-

телят на фирмата г-н Зисис Коциас планира 

обединяването си с глобална международна 

компания в оперирането на куриерската ус-

луга. Националният телефон за заявки е 

0 7001 8004. 

Пощенска банка инсталира 

банкомат със сензорен екран в 

Сити Център София. Той се от-

личава с интуитивен потре-

бителски дизайн. Клиентът 

има възможност само с допир 

до екрана да извършва разно-     

образни транзакции – теглене, 

достъп до финансова инфор-

мация по сметки, прехвърляне 

между лични сметки в Пощен-

ска банка, и др. Предстои в 

страната да бъдат инстали-

рани още четири банкомата 

със сензорен екран на Пощенска 

банка.

Η Postbank εγκατέστησε ATM 
με οθόνη αφής στο City Center 
στη Σόφια. Τα ΑΤΜ με οθόνη αφής 
της Postbank ξεχωρίζουν για τον 
έξυπνο σχεδιασμό τους. Ο πελάτης 
έχει τη δυνατότητα, αγγίζοντας 
την οθόνη, να εκτελέσει διάφορες 
συναλλαγές – ανάληψη χρημάτων, 
να έχει πρόσβαση σε οικονομικές 
πληροφορίες σχετικά με τους λογα-
ριασμούς του, να κάνει μεταφορές 
μεταξύ προσωπικών λογαριασμών 
στην Postbank και πολλά άλλα. 
Αναμένεται η εγκατάσταση περισ-
σότερων ΑΤΜ με οθόνη αφής της 
Postbank σε εθνικό επίπεδο.

БаНкОмаТ със 
сеНЗОРеН екРаН 

ATM μΕ 
ΟθΟΝΗ αφΗΣ

OrBiT с  
куРИеРска услуга
Η OrBiT  
απΕκΤΗΣΕ υπΗΡΕΣΙα  
ΤαχυμΕΤαφΟΡαΣ

DDb SOfia стана най-креативната рекламна агенция на фестивала 

ФАРА 2013. Той се случи между 11 и 14 септември в Албена и оцени 

творческата и медийна работа на агенциите през последната го-

дина. DDB Sofia имаше най-много номинации, класирани за финално 

разглеждане от журито, и спечели две златни награди. Друг член на 

Гръцкия бизнес съвет в България (ГБСБ) – агенция Publicis, също бе сред 

най-отличените в конкурса и спечели две сребърни и четири бронзо-

ви награди.

Η DDb sofia  αναδείχθηκε η πιο δημιουργική διαφημιστική εταιρεία στο φε-
στιβάλ ΦΑΡΑ 2013. Το τελευταίο έλαβε χώρα μεταξύ 11 και 14 Σεπτεμβρίου στην 
Αλμπένα και αξιολόγησε τη δημιουργική και τη σχετική με τα μέσα ενημέρωσης 
εργασία των εταιρειών κατά το τελευταίο έτος. Η DDB Sofia είχε τις περισσότε-
ρες υποψηφιότητες στο στάδιο της τελικής εξέτασης από την κριτική επιτροπή 
και κέρδισε δύο χρυσά βραβεία. Ένα άλλο μέλος του Ελληνικού Επιχειρηματικού 
Συμβουλίου στη Βουλγαρία (HBCB) – η εταιρεία Publicis, επίσης ήταν ανάμεσα 
στους διακεκριμένους στο διαγωνισμό και κέρδισε δύο ασημένια και τέσσερα 
χάλκινα βραβεία.

ΤΗ νέα υπΗρέσία της ανακοίνωσε η Orbit – μία 
από τις ηγετικές βουλγαρικές εταιρείες στην πα-
ροχή υπηρεσιών και καινοτόμων επιχειρηματικών 
λύσεων για τη μεταφορά, τη μετεγκατάσταση και 
τα logistics. Από το καλοκαίρι του 2013 η Orbit 
προσφέρει στους πελάτες της τεχυμεταφορές που 
καλύπτουν όλη τη Βουλγαρία. Η εταιρεία δραστη-
ριοποιείται στη χώρα από το 1994 βασιζόμενη 
στην ισχυρή παράδοση της μητρικής εταιρείας, 
που ιδρύθηκε το 1923 στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή 
η Orbit απασχολεί πάνω από 150 υπαλλήλους σε 
δέκα γραφεία και αποθήκες ανά τη χώρα. Σε μακρο-
χρόνια βάση ο διευθυντής της εταιρείας κ. Ζήσης 
Κώτσιας προγραμματίζει την  συγχώνευσή της με 
παγκόσμια διεθνή εταιρεία στον τομέα των ταχυ-
μεταφορών. Το τηλέφωνο πληροφοριών για όλη τη 
χώρα είναι 0 7001 8004.

DDB SOfiA е  
Най-кРеаТИвНаТа  
РекламНа агеНцИя 

ЙОРДАН ЖечеВ, КРиеЙТиВ ДиРеКТОР НА РеКлАмНА АГеНЦия DDB
Ο ΙΟΡνΤΑν ΖΕΤΣΕΦ, ΚΑλλΙΤΕχνΙΚΟΣ δΙΕυθυνΤΗΣ ΤΗΣ δΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ DDB
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Завърши десетата стажантска 
програма на GLOBUL 

Ολοκληρώθηκε το δέκατο πρόγραμμα 
πρακτικής άσκησης της Globul

Η GLOBUL και η Germanos ολοκλήρω-
σαν το δέκατο συνεχόμενo πρόγραμμα 
πρακτικής  άσκησης, στο οποίο συμμε-
τείχαν 60 φοιτητές από κορυφαία πανε-

πιστήμια της χώρας. Επί δύο μήνες, οι ταλαντούχοι 
νέοι είχαν την ευκαιρία να εργαστούν σε ένα πραγ-
ματικό επιχειρηματικό περιβάλλον, όπου είχαν τη 
δυνατότητα να αντλήσουν εμπειρία από καταξιω-
μένους επαγγελματίες και  να αναπτύξουν το δικό 
τους σχέδιο υπό την καθοδήγηση ενός προσωπικού 
μέντορα.

Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι διδάχτηκαν δεξιό-
τητες παρουσίασης, καθώς παρακολούθησαν ένα 
ειδικό εισαγωγικό πρόγραμμα αφιερωμένο στην 
οργανωτική δομή της εταιρείας, τις λειτουργίες των 
διαφόρων μονάδων της και την εταιρική κουλτού-
ρα, αποστολή και αξίες. Στο τέλος της πρακτικής 
τους άσκησης όλοι οι συμμετέχοντες παρουσία-
σαν τις εργασίες  που είχαν αναλάβει και έλαβαν 
πιστοποιητικά  για την επιτυχή ολοκλήρωση του 
προγράμματος . Ακολουθώντας την παράδοση, οι 
νέοι φύτεψαν ένα δέντρο στο κεντρικό γραφείο της 
GLOBUL και Germanos στη Σόφια, ως σύμβολο της 
ανόδου και της ανάπτυξης. 

Μέχρι στιγμής, στο προόγραμμα πρακτικής 
άσκησης της GLOBUL και Germanos έχουν συμ-
μετάσχει πάνω από 360 φοιτητές από βουλγαρικά 

πανεπιστήμια και 
πανεπιστήμια του 
εξωτερικού, με το 
30% από αυτούς 
να έχει προσχωρή-
σει αργότερα στην 
εταιρεία. Φέτος, οι 
συμμετέχοντες στο 
πρόγραμμα ήταν 
13% περισσότεροι 
από ό, τι το 2012. 
Από την έναρξη 
του προγράμματος 
άσκησης  το 2004, η 
GLOBUL έχει επεν-
δύσει σχεδόν μισό 
εκατομμύριο BGN 
για την ανάπτυξη και 
τη στήριξη των νέων 
ταλέντων στη Βουλ-
γαρία.   

G LOBUL и Germanos закриха десе-

тата си поредна стажантска 

програма, в която взеха участие 

60 студенти от водещи универ-

ситети в страната. В продължение на два 

месеца талантливите младежи имаха въз-

можност да работят в реална бизнес среда, 

да черпят опит от доказани професионали-

сти и да разработят собствен проект под 

ръководството на персонален наставник.

Освен това стажантите преминаха обу-

чение по презентационни умения и специ-

ална въвеждаща програма, посветена на 

структурата на компанията, функциите 

на отделните є звена и нейната корпора-

тивна култура, мисия и ценности. В края на 

своя стаж, всички участници представиха 

разработените от тях проекти и получиха 

сертификати за успешното завършване на 

програмата. По традиция, младите хора за-

садиха дърво до централния офис на GLOBUL 

и Germanos в София като символ на растежа 

и развитието.

До момента в стажантската програма 

на GLOBUL и Germanos са участвали над 360 

студенти от български и чуждестранни 

университети, като 30% от тях впослед-

ствие са запо-

чнали работа 

в компанията. 

Тази година 

участниците 

в програмата 

бяха с 13% по-

вече, отколко-

то през 2012 г. 

От старта на 

стажантската 

програма през 

2004 г., GLOBUL 

е инвестирал 

близо половин 

милион лева в 

развитието 

є и подкрепа-

та на младите 

таланти в Бъл-

гария.   
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Членове / μέλη

Πάνω άΠό 30 μέλη 
της ομάδας διοίκησης 
της GLOBUL πέρασε μια 
μέρα σε διάφορα κα-
ταστήματα Globul και 
Germanos στη Σόφια 
όπου υποδέχονταν, εξυ-
πηρετούσαν και μιλού-
σαν με τους πελάτες. 
«Η προσωπική συνά-
ντηση με τους πελάτες 
μας υπήρξε εξαιρετικά 
πολύτιμη εμπειρία για 
μένα και την ομάδα μου 
και μας βοήθησε να κα-
τανοήσουμε καλύτερα 
τι θέλουν οι κατανα-
λωτές, κατά πόσο είναι 
ικανοποιημένοι από τις 
υπηρεσίες μας και σε 
ποια σημεία χρειαζόμα-
στε βελτίωση. Θέλου-
με οι πελάτες μας να 
ξέρουν ότι είναι  η ση-
μαντικότερη προτεραι-
ότητα μας», δήλωσε ο 
Διευθύνων Σύμβουλος 
της GLOBUL Stein-Erik 
Vellan.

Над 30 представи-

тели на мениджър-

ския екип на GLOBUL 

прекараха един рабо-

тен ден в различни 

магазини на GLOBUL 

и Germanos в София, 

където посрещаха, 

обслужваха и разгова-

ряха с клиенти. „Сре-

щата лице в лице с 

нашите клиенти бе 

изключително ценен 

опит за мен и моя 

екип и ни помогна да 

разберем по-добре 

какво искат потре-

бителите, доколко 

са доволни от наши-

те услуги и къде се 

нуждаем от подобре-

ние. Искаме нашите 

клиенти да знаят, 

че те са най-важни-

ят ни приоритет“, 

коментира главни-

ят изпълнителен 

директор на GLOBUL 

Стайн-Ерик Велан. 

В детско-юНошеския отдел на Столична библиотека офици-

ално отвори врати обновената стая за ранно детско развитие, 

предназначена за деца от 0 до 5 години. Ремонтът и обзавеж-

дането са осъществени с подкрепата на IKEA. Инициативата 

е част от проект „Старт в четенето: стая за ранно детско 

развитие (от 0 до 5 г.)” и в него е взет предвид опитът на воде-

щи световни библиотеки. „Осигуряването на уютна и безопасна 

среда за децата, а също и среда, която развива творчеството 

и стимулира детското въображение, са наши основни приори-

тети. Вярваме, че с този кът в библиотеката ще предложим на 

най-малките пространство, където ще се чувстват у дома, за 

да пристъпят по-смело и да преживеят по-вълнуващо първите 

си срещи с книгите”, каза Тео Муратидис, управител на магазин 

ИКЕА София.

Στό τμήμά Πάιδιων και εφήβων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης άνοιξε 
επίσημα η ανακαινισμένη αίθουσα για παδιά προσχολικής ηλικίας (έως 5 
ετών). Η ανακαίνιση και ο εξοπλισμός πραγματοποιήθηκαν με την υπο-
στήριξη της ΙΚΕΑ. Η πρωτοβουλία είναι μέρος του project «Ξεκίνημα στην 
ανάγνωση: αίθουσα για παδιά προσχολικής ηλικίας (έως 5 ετών)» όπου 
λαμβάνεται υπ’όψη η εμπειρία από κορυφαίες βιβλιοθήκες του κόσμου. 
«Η εξασφάλιση ενός άνετου και ασφαλούς περιβάλλοντος για τα παιδιά, 
καθώς και ενός περιβάλλοντος που να αναπτύσσει τη δημιουργικότητα 
και τη φαντασία των παιδιών είναι στις μεγαλύτερες προτεραιότητές μας. 
Πιστεύουμε ότι με τη γωνία αυτή στη βιβλιοθήκη, θα προσφέρουμε στους 
μικρότερους χώρο όπου θα νιώσουν όπως στο σπίτι τους προκειμένου να 
προχωρήσουν πιο τολμηρά και να ζήσουν την πιο συναρπαστική πρώτη 
συνάντησή τους με τα βιβλία», δήλωσε ο Τέο Μουρατίδης, υπεύθυνος του 
καταστήματος ΙΚΕΑ Σόφια.

IKEA в пОмОщ На  
СТОлИЧНа бИблИОТека 
Η IKEA ΣΤΗΝ υπΟΣΤΗΡΙξΗ 
ΤΗΣ ΔΗμΟΤΙκΗΣ 
ΒΙΒλΙΟθΗκΗΣ

меНИджъРСкИяТ екИп На GLOBUL  
Се СРеща лИЧНО С клИеНТИ

Η ΟμάΔά ΔΙΟΙκΗΣΗΣ ΤΗΣ GLOBUL 
ΣυΝάΝΤά ΤΟυΣ πΕλάΤΕΣ πΡΟΣωπΙκά

Главният изпълнителен 
директор на GLOBUL Стайн-
Ерик Велан (вляво) поздравява 
клиент в магазин на GLOBUL

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
GLOBUL Stein-Erik Vellan ( αρι-
στερά) χαιρετά έναν πελάτη σε 
κατάστημα GLOBUL
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О бединена българска банка награди 

актьора Камен Донев за доказа-

ния принос на българския творец 

в областта на театъра и изку-

ството. Традиционният приз беше връчен 

на официалното откриване на Празници на 

изкуствата „Аполония“ в Созопол на 30 ав-

густ 2013 г.

Специалното отличие на ОББ се дава на 

заслужил творец, който е допринесъл за 

развитието и усъвършенстването на изку-

ството и културата в България. Сред досе-

гашните носители на приза са музикантът 

джазмен Антони Дончев, режисьорът Камен 

Калев, певицата Белослава и др. Наградата 

беше връчена от Анка Костова, мениджър 

„ПР и спонсорство“ на 

Обединена българска 

банка.

„Радвам се и се гор-

дея, че тази вечер е 

израз на 19-годишното 

партньорство между 

ОББ и „Аполония“ в 

подкрепа на изкуство-

то. Всяка година ние 

награждаваме млад 

артист, който по ня-

какъв начин е доприне-

съл за развитието на 

българската култура и 

изкуство и е заслужил 

обичта на публиката“, 

каза Анка Костова.

Отличието пред-

ставлява пластика 

с антично изображение на делфин – едно-

временно древен символ на финансовите 

взаимоотношения между хората и митичен 

спътник на бога на изкуствата Аполон. Тра-

диционно призът се изработва от пловдив-

ската скулпторка Лина Маджарова.

ОББ връчва наградата като генерален 

спонсор на Празници на изкуствата „Аполо-

ния“. Банката подкрепя фестивала за 19 по-

редна година, като част от всеобхватната 

є политика за дългосрочна подкрепа на изку-

ството и културата в България.   

Η Ηνωμένη Τράπεζα της Βουλγαρίας 
(UBB) βράβευσε τον Βούλγαρο ηθοποιό 
Κάμεν Ντόνεφ για την αποδεδειγμένη 
συμβολή του στο θέατρο και την τέχνη. 

Το παραδοσιακό βραβείο απονεμήθηκε κατά την 
επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ Τεχνών «Απολλωνία» 
στην Σωζόπολη στις 30 Αυγούστου 2013.

Η ειδική αναγνώριση της UBB απονέμεται σε 
άξιους καλλιτέχνες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη 
και τη βελτίωση των τεχνών και του πολιτισμού στη 
Βουλγαρία. Ανάμεσα στους προηγούμενους νικη-
τές του βραβείου είναι o μουσικός της τζαζ Αντόνι 
Ντόντσεφ, ο σκηνοθέτης Κάμεν Κάλεφ, η τραγουδί-
στρια Μπελοσλάβα και άλλοι. Το βραβείο απονεμή-
θηκε από την Άνκα Κόστοβα – υπέυθυνη δημοσίων 
σχέσεων και χορηγιών της τράπεζας.

 «Είμαι περήφανη 
και είναι χαρά μου που 
αυτή η βραδιά συμπλη-
ρώνει 19 χρόνια εται-
ρικής σχέσης για την 
υποστήριξη των τεχνών 
ανάμεσα στη UBB και το 
φεσιβάλ «Απολλωνία». 
Κάθε χρόνο επιβραβεύ-
ουμε νέους καλλιτέχνες, 
που με κάποιον τρόπο 
έχουν συμβάλει στην 
ανάπτυξη του βουλ-
γαρικού πολιτισμού 
και τέχνης και έχουν 
κερδίσει την αγάπη του 
κοινού», δήλωσε η Άνκα 
Κόστοβα.

Το βραβείο είναι ένα 
γλυπτό στο οποίο απει-

κονίζεται δελφίνι, το οποίο αποτελεί αρχαίο σύμβο-
λο των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των ανθρώ-
πων και παράλληλα σύντροφο του μυθικού θεού 
της Τέχνης Απόλλωνα. Οπως στο παρελθόν, έτσι και 
τώρα, το βραβείο είναι έργο της γλύπτριας Λίνα Δί-
μοβα από το Πλόβντιφ.

Η UBB παραδίδει το βραβείο ως βασικός χορη-
γός του Φεστιβάλ Τεχνών «Απολλωνία». Η Τράπεζα 
στηρίζει το φεστιβάλ για 19η συνεχόμενη χρονιά 
στο πλαίσιο  της συνολικής πολιτικής της για μακρο-
πρόθεσμη στήριξη της τέχνης και του πολιτισμού 
στη Βουλγαρία.   

ОББ награди Камен Донев

Η UBB βράβευσε τον Κάμεν Ντόνεφ

Г-жа Анка Костова, мениджър „ПР и 
спонсорство“ на ОББ връчва наградата на 
Камен Донев. Вдясно: г-н Панайот Рейзи, 
кмет на Созопол и проф. Димо Димов, 
основател на фестивала „Аполония“

Η κα Άνκα Κόστοβα –  υπέυθυνη δημοσίων 
σχέσεων και χορηγιών της UBB – απονέμει 
το βραβείο στον Κάμεν Ντόνεφ. Δεξιά: Ο κ. 
Παναγιότ Ρέισι, δήμαρχος της Σωζόπολης και ο 
Καθηγητής Ντίμο Ντίμοφ, ιδρυτής του φεστι-
βάλ «Απολλωνία»
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В 
края на август тази година Со-

фийската опера и балет беше 

почетен гост на фестивала „Фи-

липи Тасос“ в Кавала. Поканата за 

събитието, което вече 56 години привлича 

почитателите на традиционните сценич-

ни изкуства, силно развълнува трупата на 

маестро Пламен Карталов и ще е история с 

продължение и през 2014 г. 

Фестивалът „Филипи Тасос“ неизменно 

представя при огромен интерес театрал-

ни постановки, рецитали и други форми 

на артистично общуване с публиката, но 

никога не бе допускал опера до сцената 

си. Поканата, отправена лично от кмета 

на Кавала, бе знак за признание както към 

Φέτος στα τέλη Αυγούστου η Εθνική 
Όπερα και το Μπαλέτο της Σόφιας 
ήταν τιμώμενος φιλοξενούμενος 
του Διεθνούς Φεστιβάλ Φιλίππων – 

Θάσου. Η πρόσκληση για την εκδήλωση, η οποία 
εδώ και 56 χρόνια προσελκύει τους λάτρεις των 
παραδοσιακών σκηνικών τεχνών και πρόκειται να 
συνεχιστεί και το  2014, συγκίνησε πολύ τον θίασο 
του μαέστρου Πλάμεν Καρτάλοφ.

Το Φεστιβάλ Φιλίππων – Θάσου παρουσιάζει 
με τεράστια επιτυχία θεατρικές παραστάσεις, ρεσι-
τάλ και άλλες μορφές καλλιτεχνικής επικοινωνίας 
με το κοινό, αλλά ποτέ δεν φιλοξένησε στη σκηνή 
του μια όπερα. Η πρόσκληση που απευθύνθηκε 
προσωπικά από τον δήμαρχο Καβάλας, αποτέλεσε 
ένδειξη της αναγνώρισης τόσο της λυρικής τέχνης, 

Култура / πολιτισμός

Трупата на маестро Пламен Карталов гостува  

на фестивала „Филипи Тасос“ в Кавала това лято

СофийСкаta опера и  
балет на гръцка Сцена

Το περασμένο καλοκαίρι ο θίασος του μαέστρου Πλάμεν Καρτάλοβ 
φιλοξενήθηκε στο Φεστιβάλ Φιλίππων – Θάσου στην Καβάλα

Η ΕθνικΗ όπΕρα και τό 
ΜπαλΕτό τΗς ςόφιας ςτΗν 
ΕλλΗνικΗ ςκΗνΗ

Кадри от операта „дон Кар-
лос“, поставена в Кавала от 

софийсКата опера и балет

Στιγμιότυπα από την όπερα 
«Δόν ΚαρλόΣ» πόυ παρόυΣια-
ΣτηΚε Στην Καβαλα από την 
εθνιΚη  όπερα Και τό μπαλε-

τό τηΣ ΣόφιαΣ
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„Зорба гър-
кът“ ще 

бъде пред-
ставен на 
фестивала 
през 2014 г.

το µπαλέτο
«Αλέξης 

Ζορµπάς»
θα ανεβεί

στο Φεστιβάλ
Φιλίππων
– Θάσου το

2014.

оперното изкуство, така и към таланта на 

певците и балетистите на Софийската опе-

ра и балет.

Честта именно български изпълнители да 

запознаят гостите на „Филипи Тасос“ с опер-

ни и балетни шедьоври обаче се допълваше 

и от нуждата от сигурен финансов парт-

ньор, който да даде тласък на представяне-

то. Защото когато изкуството е напът да 

разтвори криле, средствата, които са нуж-

ни за полета му, са онзи критичен елемент, 

който предопределя дали той ще е успешен. 

Именно в този момент Обединена бъл-

гарска банка и National Bank of Greece пода-

доха ръка на Софийска опера и балет, за да 

осъществят не просто едно артистично 

гостуване, а да поставят основите на ста-

билно междукултурно партньорство – цел, 

която, както се оказа впоследствие, бе осъ-

ществена.

Така Софийска опера и балет пое към ан-

тичния театър на Кавала с две постановки 

– операта „Дон Карлос“ и балета „Зорба гър-

кът“. Разбира се, изборът не бе случаен. Опе-

рата бе подбрана заради 25-годишнината 

от първото є поставяне на българска сцена, 

а балетът от Микис Теодоракис бе включен 

в репертоара, както сам маестро Карта-

лов обясни, „като жест на обич към гръц-

ката публика и знак за общия ни стремеж и 

съвместен принос в културните ни връзки и 

традиции на добри приятели и съседи“.

На 30 август публиката посрещна с фу-

рор „Дон Карлос“ и както българските, така 

и гръцките медии не щадиха суперлативи 

– „Огромен успех“, „Публиката на крака“ и 

подобни фрази описваха успеха на предста-

влението.

„Зобра гъркът“, подготвян месеци наред 

с прецизност и нетърпение, ще се случи през 

2014 г., тъй като дъждовното време не поз-

воли изнасянето му на 31 август. Публиката 

със сигурност ще го очаква с нетърпение, 

защото още след края на фестивала стана 

ясно, че Софийска опера и балет отново е 

поканена да представи изкуството си пред 

гръцка публика.

ОББ и NBG с гордост подкрепиха най-ста-

рата българска опера именно защото също 

като нея и двете институции са символ на 

постоянния стремеж към развитие, съчета-

но с уважението към традициите. 

Операта „Дон Карлос“ и балетът „Зорба 

гъркът“ ще бъдат поставяни и на софий-

ска сцена в настоящия сезон. Операта „Дон 

Карлос“ можете да видите на сцената на Со-

фийската опера и балет на 10 ноември 2013 

г. и на 1 март 2014 г. (начало в 19 ч). Балетът 

„Зорба гъркът“ ще бъде поставен в НДК на 

15 декември 2013 г. (начало в 19 ч) и на 6 ап-

рил 2014 г. в 16 ч.   

όσο και του ταλέντου των λυρικών τραγουδιστών και 
μπαλετιστών της Εθνικής Όπερας και του Μπαλέτου 
της Σόφιας.

Ωστόσο, η τιμή συγκεκριμένα Βούλγαροι ερμη-
νευτές να γνωρίσουν στους θεατές του «Φιλίππων & 
Θάσου» αριστουργήματα της όπερας και του μπα-
λέτου συμπληρωνόταν από την ανάγκη σταθερού 
χορηγού που να δώσει ώθηση στην παράσταση. Γιατί 
όταν η τέχνη είναι έτοιμη να ανοίξει τα φτερά της, οι 
πόροι που χρειάζονται για την πτήση της αποτελούν 
εκείνο το κρίσιμο στοιχείο από το οποίο εξαρτάται 
η επιτυχία της. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή η United 
Bulgarian Bank και η National Bank of Greece βοήθη-
σαν την Εθνική Όπερα και το Μπαλέτο της Σόφιας, 
για να πραγματοποιήσουν όχι μόνο μία καλλιτεχνι-
κή επίσκεψη, αλλά και να βάλουν τα θεμέλια για μια 
σταθερή διαπολιτισμική εταιρική σχέση – ένας σκο-
πός, που όπως απεδείχθη τελικά, εκπληρώθηκε.

Με τον τρόπο αυτό η Εθνική Όπερα και το Μπα-
λέτο της Σόφιας ξεκίνησαν για το αρχαίο θέατρο της 
Καβάλας με δύο παραστάσεις: την όπερα «Δον Κάρ-
λος» και το μπαλέτο «Αλέξης Ζορμπάς». Βεβαίως, η 
επιλογή δεν ήταν τυχαία. Η όπερα επελέγη λόγω της 
25ης επετείου της πρώτης σκηνοθεσίας της σε βουλ-
γαρική σκηνή, ενώ το μπαλέτο του Μίκη Θεοδωράκη 
εντάχθηκε στο ρεπερτόριο, όπως ανέφερε ο ίδιος ο 
μαέστρος Καρτάλοφ, «ως χειρονομία αγάπης προς 
το ελληνικό κοινό και ένδειξη της κοινής προσπά-
θειας και της από κοινού προσφοράς στις πολιτιστι-
κές σχέσεις και παραδόσεις μας ως καλών φίλων και 
γειτόνων».

Στις 30 Αυγούστου το κοινό υποδέχθηκε με τε-
ράστιο ενθουσιασμό τη «Δον Κάρλος» και τόσο τα 
βουλγαρικά, όσο και τα ελληνικά ΜΜΕ δεν εφείσθη-
σαν επαίνων – «Τεράστια επιτυχία», «Το κοινό όρθιο» 
και παρόμοιες φράσεις περιέγραφαν την επιτυχία της 
παράστασης. 

Το μπαλέτο «Αλέξης Ζορμπάς» που ετοιμαζόταν 
εδώ και μήνες με προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια και 
ανυπομονησία, θα ανέβει το 2014, λόγω του ότι ο 
βροχερός καιρός στις 30 Αυγούστου δεν επέτρεψε 
να δοθεί η παράσταση. Το κοινό σίγουρα θα την πε-
ριμένει ανυπόμονα, επειδή μετά το πέρας του Φεστι-
βάλ έγινε γνωστό πως η Εθνική Όπερα και το Μπαλέ-
το της Σόφιας προσκλήθηκε και πάλι να παρουσιάσει 
την τέχνη της ενώπιον του ελληνικού κοινού.

Η UBB και η NBG στήριξαν υπερήφανα την παλαι-
ότερη βουλγαρική λυρική σκηνή επειδή, όπως και 
αυτή, είναι δύο ιδρύματα που αποτελούν σύμβολο 
της μόνιμης προσπάθειας προόδου σε συνδυασμό 
με τον σεβασμό στις παραδόσεις.

Η όπερα «Δον Κάρλος» και το μπαλέτο «Αλέξης 
Ζορμπάς» θα ανεβούν την προσεχή θεατρική σεζόν 
και στη σκηνή της Σόφιας. Την όπερα «Δον Κάρλος» 
μπορείτε να δείτε στη σκηνή της Εθνικής Όπερας 
και του Μπαλέτου της Σόφιας στις 10 Νοεμβρίου 
2013 και την 1η Μαρτίου 2014 (ώρα έναρξης 19:00). 
Το μπαλέτο «Αλέξης Ζορμπάς» θα ανεβεί στο Εθνικό 
Μέγαρο Πολιτισμού (NDK) στις 15 Δεκεμβρίου 2013 
(ώρα έναρξης 19:00) και στις 6 Απριλίου 2014 (ώρα 
έναρξης 16:00). 
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След уСпеха на изложбата „История в знаци и символи. 

Съкровища от гръцките музеи“ в Пловдив, от началото 

на ноември тя вече е представена и в София. Това е пър-

вата подобна гостуваща експозиция в България на най-

големите и богати гръцки музеи. Тя включва 195 изключи-

телно ценни за историята и археологията артефакти 

от Древна Гърция. Изложбата „История в знаци и симво-

ли. Съкровища от гръцките музеи“ се осъществява под 

егидата на Посолството на Гърция в България с основен 

спонсор Alpha Bank България. Експозицията е отворена за 

посещения до 2 февруари 2014 г. в  Националния археоло-

гически институт с музей при Българската академия на 

науките, който се намира на ул. „Съборна“ 2.

Μετά την επιτυχιά της Έκθεσης «Η Ιστορία σε σημεία και σύμ-
βολα. Θησαυροί των ελληνικών μουσείων» στο Πλόβντιβ, από τις 
αρχές του Νοεμβρίου η έκθεση βρίσκεται στη  Σόφια. Είναι η πρώ-
τη φιλοξενούμενη στη Βουλγαρία έκθεση των μεγαλύτερων και 
πλουσιότερων ελληνικών μουσείων. Περιλαμβάνει 195 εξαιρετι-
κής αξίας για την ιστορία και την αρχαιολογία τεχνουργήματα της 
Αρχαίας Ελλάδας. Η Έκθεση «Η Ιστορία σε σημεία και σύμβολα. 
Θησαυροί των ελληνικών μουσείων» πραγματοποιείται υπό την 
αιγίδα της Πρεσβείας της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Βουλγαρία 
με βασικό χορηγό την Alpha Bank Βουλγαρίας. Η έκθεση λειτουρ-
γεί για τους επισκέπτες έως τις 2 Φεβρουαρίου 2014 στο Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών, 
οδ. Saborna № 2.

Съкровища от 
гръцките музеи

Θησαυροί των 
ελληνίκων 
μουσείων

На 22 Септември 2013 г. в Атина тържествено откри 

врати българското неделно училище „Св. св. Кирил и Ме-

тодий”. Сред официалните гости на церемонията бяха 

представители на посолството, приятели на училище-

то, журналисти от българските вестници, излизащи в 

гръцката столица. Директорът г-жа Тодорова отправи 

приветствено слово и пожела здраве и успех на децата. 

През настоящата учебна година в училището ще се учат 

188 деца, разпределени от 1 до 12 клас. Те ще изучават 

български език и литература, история и география на 

България.

ΣτιΣ 22 ΣεπτεΜβριου στην Αθήνα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα 
εγκαινιάστηκε το βουλγαρικό κυριακάτικο σχολείο «Άγιοι Κύριλ-
λος και Μεθόδιος». Ανάμεσα στους επίσημους προσκεκλημένους 
ήταν εκπρόσωποι της βουλγαρικής πρεσβείας, φίλοι του σχολεί-
ου, δημοσιογράφοι των βουλγαρικών εφημερίδων που εκδίδο-
νται στην ελληνική πρωτεύουσα. Η διευθύντρια κα. Todorova 
απηύθυνε χαιρετιστήρια ομιλία με την οποία ευχήθηκε στα παιδιά 
υγεία και καλή επιτυχία. Κατά το φετινό σχολικό έτος στο σχολείο 
φοιτούν 188 παιδιά σε δώδεκα τάξεις. Τα γνωστικά αντικείμενα 
είναι βουλγαρική γλώσσα και λογοτεχνία, ιστορία και γεωγραφία 
της Βουλγαρίας. 

От НОември 2013 г. за-

почна новата учебна го-

дина в Гръцката фонда-

ция за култура в София.  

Фондацията цели попу-

ляризирането и разпрос-

транението на гръцката 

култура и език в цял свят. 

В София тя традиционно 

предлага курсове по но-

вогръцки език за всички, 

които желаят да следват 

в гръцки висши учебни за-

ведения или посредством 

езика да се докоснат до 

културата на съвременна 

Гърция. Учебните занятия 

се провеждат в работ-

ните дни на седмицата, 

предлагат се обикновени 

или интензивни курсове, 

а общият брой часове 

възлиза на 130. Гръцката 

Фондация за култура в Со-

фия се намира на ул. „Ва-

сил Друмев” 30. 

άπο τον νοεΜβριο 2013 
στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτι-
σμού – Σόφια ξεκίνησε το νέο 
σχολικό έτος. Ο σκοπός του 
Ιδρύματος είναι η διαφήμιση 
και η διάδοση του ελληνικού 
πολιτισμού και της ελληνικής 
γλώσσας σ’ όλο τον κόσμο. 
Στη Σόφια παραδοσιακά το 
Ίδρυμα διοργανώνει μαθήμα-
τα νέων ελληνικών για όλους 
τους ενδιαφερόμενους που 
επιθυμούν να εγγραφούν σε 
ελληνικά ανώτατα εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα ή μέσω της 
γλώσσας να γνωρίσουν τον 
πολιτισμό της σύγχρονης 
Ελλάδας. Τα μαθήματα γίνο-
νται τις εργάσιμες ημέρες της 
εβδομάδας, προσφέρονται 
κανονικά ή εντατικά μαθήμα-
τα και οι ώρες διδασκαλίας 
ανέρχονται σε 130. Το Ελλη-
νικό Ίδρυμα Πολιτισμού – Σό-
φια βρίσκεται στην οδό Vassil 
Drumev № 30.

КуРсОве пО гРъцКИ
ΜαθήΜαΤα ΕλλήΝΙκήΣ γλώΣΣαΣ

ΒΟυλγαΡΙκΟ κυΡΙακαΤΙκΟ 
ΣχΟλΕΙΟ ΣΤήΝ αθήΝα

БългаРсКО НеделНО 
учИлИще в аТИНа

Култура / πολιτισμός
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Място: София

Holiday & Spa Expo 
Международен туристически панаир

Организатор: Prim Design Ltd. 

www.primdesign.com 

Τόπος: Σόφια
Holiday & Spa Expo 
Διεθνής Τουριστική Έκθεση
Διοργανωτής: Prim Design Ltd. 
www.primdesign.com 

13-15

Място: София

Smart Buildings 
Изложение за архитектурни иновации

Организатор: VIA Expo 

www.viaexpo.com 

Τόπος: Σόφια
Smart Buildings 
Έκθεση αρχιτεκτονικής καινοτομίας
Διοργανωτής: VIA Expo 
www.viaexpo.com 

5-7

МАРТ
ΜΑΡΤΙΟΥ

Място: Пловдив

Agra
Изложение на агрокултурния сектор

Организатор: Meждународен панаир - 

Пловдив 

www.fair.bg

Τόπος: Πλόβντιβ
Agra
Αγροτική Έκθεση
Διοργανωτής: Διεθνής Έκθεση - Πλόβντιβ 
www.fair.bg

4-8

МАРТ
ΜΑΡΤΙΟΥ

Място: Солун 

Philoxenia Expo 
Международно туристическо изложение

Организатор: Helexpo

www.helexpo.gr

Τόπος: Θεσσαλονίκη 
Philoxenia Expo
Διεθνής Έκθεση Τουρισμού
Διοργανωτής: Helexpo 
www.helexpo.gr

21-24

НОЕМВРИ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Място: Букурещ

Renexpo® 
Изложение за ВЕИ

Организатор: Reeco ro expoziti 

www.renexpo-bucharest.com 

Τόπος: Βουκουρέστι
Renexpo® 
Έκθεση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Διοργανωτής: Reeco ro expoziti 
www.renexpo-bucharest.com 

20-22

НОЕМВРИ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Място: Белград

expozim
Изложение за зимни спортове

Организатор: Beogradski sajam   

www.sajam.rs 

Τόπος: Βελιγράδι
expozim
Έκθεση για χειμερινά σπορ
Διοργανωτής: Beogradski sajam
www.sajam.rs 

29-1

НОЕМВРИ - ДЕКЕМВРИ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Място: Атина

IFDEX
Международно изложение за 

храни и напитки

Организатор: Mack Brooks Exhibitions 

www.ifdex.gr 

Τόπος: Αθήνα
IFDEX
Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών
Διοργανωτής: Mack Brooks Exhibitions 
www.ifdex.gr 

7-9

ФЕВРУАРИ

ФЕВРУАРИ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Календар / Εκδηλώσεις 





ХОРИЗОНТИ
ОРΙΖΟΝΤΕΣ

БРОЙ 30

WWW.HBCBG.COM

ХОРИЗОНТИ
ΙΖΟΝΤΕΣброй 30 септември - декември

ИзданИе на сдруженИе „гръцкИ 
бИзнес съвет в българИя“

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ»

БАЛКАНСКИ ΒαλκαΝΙκΟΙ

Граничният пункт 

Нимфея-Маказа  

най-накрая отвори

Άνοιξε επιτέλους η 
συνοριακή δίοδος 

Νυμφαία – Μακάζα

ПОЛИТИКА

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

„Нашият приоритет 
е насърчаването на 

предприемачеството“ 

Пламен Орешарски

«Προτεραιότητά μας 
η προώθηση της 
επιχειρηματικότητας»

Πλάμεν Ορεσάρσκι

сОфийската 
ОПера и балет 

на гръцка 
сцена

Η εθνικΗ ΟΠερά 
κάι τΟ μΠάλετΟ 

τΗσ σΟφιάσ 
στΗν ελλΗνικΗ 

σκΗνΗ
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Учредено още през 

1990 г., „Пенков, Мар-
ков и Партньори” е 

едно от водещите ад-

вокатски дружества в 

страната. В богатата 

история на „Пенков, 

Марков и Партньори” 

са заложени дългого-

дишна фирмена култу-

ра и традиции, изцяло 

посветени на нашите 

клиенти и техните 

нужди. От 1996 г. „Пен-

ков, Марков и парт-

ньори” е българският 

член на LEX MUNDI, 

водещата световна 

организация на неза-

висими правни офиси, 

което ни позволява да 

подпомагаме наши-

те клиенти не само в 

страната, но и в целия 

свят. 

NeoN eNergy е меж-

дународна компания 

с представителства 

в Германия, Япония, 

Гърция, България и Ки-

пър, която поддържа 

зелената кауза с дей-

ността си в областта 

на фотоволтаичните 

системи. Фирмата 

предлага цялостно об-

служване, включващо 

бизнес развитие на 

проектите, инжене-

ринг (планиране, про-

ектиране и изгражда-

не) и финасови услуги. 

Компанията се развива 

успешно и в сферата 

на енергийно ефектив-

ните решения, пред-

лагайки алуминиеви 

системи за врати и 

прозорци, ЛЕД освет-

ление и др.

Η NeoN eNergy είναι δι-
εθνής εταιρεία με αντιπρο-
σωπείες σε Γερμανία, Ιαπω-
νία, Ελλάδα, Βουλγαρία και 
Κύπρο, η οποία προωθεί 
τον «πράσινο σκοπό» μέσω 
της δραστηριότητάς της 
στον τομέα των φωτο-
βολταϊκών συστημάτων. 
Η εταιρεία προσφέρει 
ολοκληρωμένες υπηρε-
σίες που περιλαμβάνουν 
επιχειρηματική ανάπτυξη 
των έργων, engineering 
(μελέτη, σχεδιασμό και κα-
τασκευή) και χρηματοοικο-
νομικές υπηρεσίες. Η εται-
ρεία πορεύεται με επιτυχία 
στον κλάδο των ενεργει-
ακά αποτελεσματικών 
λύσεων, προσφέροντας 
κουφώματα αλουμινίου για 
πόρτες και παράθυρα, LED 
φωτισμό κ.ά. 

H ISoPLUS προσφέρει 
κορυφαία υψηλής ποιό-
τητας φυσικά προϊόντα, 
τα οποία βασίζονται 
στην επιστημονική έρευ-
να, τη δέσμευσή μας για 
ανάπτυξη νέων πρωτο-
ποριακών φυσικών προ-
τάσεων, την επιστημονι-
κή μας εξειδίκευση, την 
πίστη μας σε μία ανώτε-
ρης ποιότητας ζωή, και 
την αντίληψη της υγείας 
όχι μόνο ως πρόληψη 
ασθενειών, αλλά και ως 
ευεξία. Πάνω σε αυτές τις 
αρχές χτίζουμε τη δράση 
μας και το εκπαιδευτι-
κό και ενημερωτικό μας 
έργο για πάνω από 28 
χρόνια, αποκτώντας όλο 
και περισσότερους πι-
στούς πελάτες και κατα-
ναλωτές στα Βαλκάνια. 

Το Γραφείο “VerItaS” 
εντάσσεται στους αποδε-
δειγμένους ηγέτες στον 
χώρο των υπηρεσιών πι-
στοποίησης στη Βουλγαρία 
με πάνω από 1000 πελάτες 
και πάνω από 1500 πιστο-
ποιημένα συστήματα δια-
χείρισης. Παρά τη δύσκολη 
περίοδο για τις επιχειρήσεις 
στη Βουλγαρία το Γραφείο 
“Veritas” προσαρμόστηκε 
με επιτυχία στις αλλαγές 
της αγοράς χάρη στη μα-
κρόχρονη πείρα στην οργά-
νωση των παγκόσμιων αγο-
ρών. Το Γραφείο “Veritas” 
προσφέρει όλο και μεγα-
λύτερη γκάμα υπηρεσιών 
στον κλάδο των εκπαιδεύ-
σεων πιστοποίησης, εναρ-
μονισμένων με τις ατομικές 
ανάγκες των εταιρειών στη 
Βουλγαρία.

Η εταιρεία «Πενκόβ, 
Μάρκόβ κάι ετάιρόι» 
που ιδρύθηκε το 1990 
είναι ένα από τα επικρατέ-
στερα δικηγορικά γραφεία 
στη Βουλγαρία. Θεμέλιο 
της πλούσιας ιστορίας της 
«Πενκόβ, Μάρκοβ και εταί-
ροι» αποτελούν η μακρό-
χρονη εταιρική κουλτούρα 
και παραδόσεις, αφιερω-
μένες στους πελάτες μας 
και στις ανάγκες τους. Από 
το 1996 η «Πενκόβ, Μάρ-
κοβ και εταίροι» αποτελεί 
το βουλγαρικό μέλος του 
LEX MUNDI, ηγετικού ορ-
γανισμού ανεξάρτητων 
νομικών γραφείων, πράγ-
μα που μας επιτρέπει να 
στηρίζουμε τους πελάτες 
μας όχι μόνο εντός της 
επικρατείας, αλλά και ανά 
τον κόσμο.

Η PUbLIcIS Marc 
groUP είναι η πρώτη 
εταιρεία στη Βουλγαρία 
που προσφέρει ολοκλη-
ρωμένες λύσεις στον 
τομέα του μάρκετινγκ και 
των επικοινωνιών. Ιδρύ-
θηκε το 1995 ως εταιρεία 
δημόσιων σχέσεων και 
διαφήμισης και σήμερα 
αποτελεί μέλος της παγκό-
σμιας αλυσίδας Publicis 
Groupe – του μεγαλύτε-
ρου δικτύου επικοινωνι-
ών της Ευρώπης. Η ομάδα 
των 140 επαγγελματιών 
προσφέρει πλήρες φάσμα 
επικοινωνιακών υπηρε-
σιών – δημόσιες σχέσεις, 
δημιουργικές υπηρεσίες, 
σχεδιασμό και διαφήμιση,  
προγραμματισμό ΜΜΕ 
(media planning), ψηφια-
κό μάρκετινγκ κ.ά.

Publicis MArc grouP 
е първата агенция в 

България, предлагаща 

интегрирани решения 

в сферата на марке-

тинга и комуникаци-

ите. Основана е през 

1995 г. като агенция 

за връзки с общест-

веността и рекла-

ма, а днес е част от 

световната верига 

Publicis Groupe – най-го-

лямата комуникацион-

на мрежа в Европа. 

Екипът включва над 

140 професионалиста, 

които предоставят 

пълен обхват комуни-

кационни услуги – връз-

ки с обществеността, 

творчески услуги, ди-

зайн и реклама, медия 

планиране, дигитален 

маркетинг и др. 

isoPlus предлага висо-

кокачествени натурал-

ни продукти, които се 

основават на научни 

изследвания и разра-

ботки, нашата воля 

за иновации, ангажи-

мент към науката, 

убеждението ни за 

по-високо качество на 

живот и нашата кул-

тура, която възприе-

ма доброто здраве не 

само като средство за 

предотвратяване на 

заболявания, но и като 

начин за постигане на 

лично благополучие. 

Базирайки се на тези 

принципи, повече от 

28 години ние инфор-

мираме и привлича-

ме все повече лоялни 

клиенти от Балканския 

район. 

Бюро веритас е сред 

доказаните лидери в 

сертификационните 

услуги в България, с над 

1000 клиенти и повече 

от 1500 сертифицира-

ни системи за управле-

ние. Въпреки трудния 

период за българския 

бизнес Бюро Веритас 

се адаптира успешно 

към пазарните про-

мени, благодарение на 

дългогодишния опит 

на организацията на 

световните пазари. 

Бюро Веритас предос-

тавя все по-богата 

гама от услуги в об-

ластта на сертифика-

цията и обученията, 

съобразени с индивиду-

алните потребности 

на фирмите в Бълга-

рия. 

Νέα μέλη του ΕΕΣΒ
Нови членове на ГБСБ
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