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„Балкански
хоризонти“ ще
Ви помогне да
намерите
нови клиенти
и бизнес
партньори
Το περιοδικό
«Βαλκανικοί Ορίζοντες» θα σας
βοηθήσει να βρείτε νέους επιχειρηµατικούς εταίρους

ХОРИЗОНТИ
ИЗОНТИ
ΙΖΟΝΤΕΣ

БАЛКАНСКИ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ

ИЗДАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ
„ГРЪЦКИ БИЗНЕС СЪВЕТ В
БЪЛГАРИЯ“

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ „ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ“

WWW.HBCBG.COM

• е официалното издание на Гръцкия бизнес съвет в
България, в който членуват над 200 компании;
• е модерно бизнес списание, което достига до висшия мениджмънт на най-големите фирми в България и
ключовите фигури в политиката и неправителствения
сектор;
•

публикува се веднъж на три месеца;

• είναι η επίσημη έκδοση του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία, του οποίου μέλη είναι πάνω από 200
εταιρείες·
• είναι σύγχρονο επιχειρηματικό περιοδικό που διανέμεται στο ανώτατο μάνατζμεντ των μεγαλύτερων εταιρειών στη Βουλγαρία και στα
πρόσωπα-κλειδιά της πολιτικής και του μη κυβερνητικού τομέα·
• κυκλοφορεί ανά τρίμηνο·

• разпространява се сред българската, гръцката и кипърската бизнес общност, държавни институции и дипломатически мисии в България, Гърция и Кипър;

• διανέμεται στη βουλγαρική, την ελληνική και την κυπριακή επιχειρηματική κοινότητα, τους κρατικούς θεσμούς και τις διπλωματικές αποστολές σε Βουλγαρία, Ελλάδα και Κύπρο·

•

• φτάνει συνολικά σε πάνω από 50 000 αναγνώστες·

достига до общо над 50 хил. читатели;

• е идеален маркетинг инструмент за популяризиране
на бизнеса и имиджа на компанията Ви.

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

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

ΜΑΡΙΑ ΣΑΧΠΑΖΟΒΑ – ΤΗΛ. (+359 2) 950 24 41 Η ΣΤΟ M.SHAHPAZOVA@HBCBG.COM

Редакционен коментар / σχόλιο Σύνταξης

Уважаеми читатели,

Αγαπητοί αναγνώστες,
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014 ще е интересна година, в която още
през май очакваме важните избори за
евродепутати, които ще са и показател
за доверието на гражданите в актуалното политическо статукво. Освен това през
годината и за гръцката, и за българската икономика ще е важно да намерят пътя към растежа и
доверието – на партньорите си, на населението и
на бизнеса.
Затова не ни учудва, че министърът
на икономиката и енергетиката на България г-н Драгомир Стойнев казва, че една от
първите задачи на правителството е била
възстановяването на диалога с бизнеса. „Балкански хоризонти“ разговаря ексклузивно с
министъра (стр. 28). В интервюто той гарантира, че мерките, които правителството е предприело, ще доведат до „устойчиво
икономическо развитие“.
Няма как оценката на г-н Стойнев за усилията на Гръцкия бизнес съвет в България
(ГБСБ) да не ни радва. „Работата на ГБСБ е
отличен пример за ползотворно сътрудничество между представители на българския и на гръцкия бизнес с цел увеличаване на
търговския и инвестиционния поток между
страните ни“, каза г-н Стойнев.
В периода, в който Гърция е на кормилото
на Европа, е нормално да поставим акцент
върху процесите в Европейския съюз. На стр.
14 ще прочетете как новият гръцки посланик в София Н. Пр. Димостенис Стоидис щрихира целите на гръцкото председателство
на ЕС, а на стр. 24 предлагаме и други гледни
точки по темата.
Както вероятно сте забелязали, екипът
на „Балкански хоризонти“ обръща сериозно
внимание на културните връзки между България и Гърция. За нас бе голямо щастие да разговаряме с г-н Христо Куфов, който разказа
спомени за своя баща и голям елинист Георги
Куфов. Повод за интервюто (стр. 44) е връщането на творчеството на Никос Казандзакис в превод на Георги Куфов на българския
книжен пазар.

Приятно четене!
6 | ХОРИЗОНТИ / ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Τ

Г-н Стойнев
гарантира,
че мерките,
които правителството е предприело, ще
доведат до
„устойчиво
икономическо развитие“
Ο κ. Στόινεφ
εγγυάται πως
τα μέτρα που
πήρε η κυβέρνηση θα έχουν
ως αποτέλεσμα τη «σταθερή οικονομική
ανάπτυξη»

ο 2014 θα είναι μια ενδιαφέρουσα χρονιά, αφού τον Μάιο ακόμα αναμένουμε τις σημαντικές εκλογές ευρωπαϊκού
κοινοβουλίου που θα δείξουν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το επίκαιρο πολιτικό
στάτους κβο. Πέραν αυτού και για την ελληνική,
και για τη βουλγαρική οικονομία είναι σημαντικό
να βρουν τον δρόμο τους προς την ανάπτυξη και
την εμπιστοσύνη – των εταίρων, του λαού και των
επιχειρήσεων.
Γι’ αυτό δεν αποτελεί έκπληξη το ότι ο υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας της Βουλγαρίας κ.
Ντραγκομίρ Στόινεφ θεωρεί πως ένα από τα πρώτα
καθήκοντα της κυβέρνησης ήταν η αποκατάσταση
του διαλόγου με τις επιχειρήσεις. Οι «Βαλκανικοί Ορίζοντες» συνομιλούν αποκλειστικά με τον κ. Υπουργό
(σελ. 28). Στη συνέντευξή του ο κ. Στόινεφ εγγυάται
πως τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση θα έχουν ως
αποτέλεσμα τη «σταθερή οικονομική ανάπτυξη».
Μας χαροποιεί ιδιαίτερα η εκτίμηση του κ. Στόινεφ για τις προσπάθειες του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία (HBCB). «Η
δράση του HBCB αποτελεί άριστο παράδειγμα για
την επωφελή συνεργασία μεταξύ εκπροσώπων της
ελληνικής και της βουλγαρικής επιχειρηματικής
κοινότητας με σκοπό την αύξηση των εμπορικών
και των επενδυτικών ροών μεταξύ των χωρών μας»,
είπε ο κ. Στόινεφ.
Λογικό είναι να δώσουμε έμφαση στις διαδικασίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο που
η Ελλάδα θα βρίσκεται στο τιμόνι της Ευρώπης. Στη
σελ. 14 θα διαβάσετε πώς ο νέος Έλληνας Πρέσβης
στη Σόφια, η Α.Ε. κ. Δημοσθένης Στωίδης σκιαγραφεί τους στόχους της ελληνικής προεδρίας στην ΕΕ.
Επίπλεον, στη σελ. 24 προτείνουμε και άλλες απόψεις για το θέμα.
Όπως ίσως έχετε παρατηρήσει, η ομάδα των
«Βαλκανικών Οριζόντων» δίνει μεγάλη έμφαση
στις πολιτιστικές σχέσεις μεταξύ Βουλγαρίας και
Ελλάδας. Είμαστε πολύ ευτυχείς για τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον κ. Χρίστο Κούφοφ, γιο του
μεγάλου ελληνιστή Γκεόργκι Κούφοφ. Αφορμή της
συνέντευξης (σελ. 44) στάθηκε η επιστροφή στη
βουλγαρική βιβλιαγορά των έργων του Νίκου Καζαντζάκη σε μετάφραση του Γκεόργκι Κούφοφ.
Καλή ανάγνωση!

Новини / ειδήσεις

ГБСБ участва във важно
събитие в София
ΤΟ HBCB συμμετειχε σε σημαντική
εκδήλωση στη Σόφια
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κ. Γεώργιος Ρούσσος, γενικός γραμματέας
του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία και γενικός εκτελεστικός διευθυντής της INTRACOM Bulgaria
ήταν ανάμεσα στους ειδικούς που έκαναν εισηγήσεις
στη διάσκεψη «THE EU-BALKAN SUMMIT: Ανοίγοντας τον δρόμο της ανάκαμψης και της ανάπτυξης».
Η διάσκεψη έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2013 στο
Sofia Hotel Balkan και διοργανώθηκε από την The
Economist Events. Το HBCB ήταν ανάμεσα στους υποστηρικτές της εκδήλωσης και παρουσίασε τις δραστηριότητές του σε χωριστό περίπτερο.
Προσκεκλημένοι στη διάσκεψη ήταν επιφανείς
πολιτικοί και οικονομολόγοι των Βαλκανίων και ολόκληρης της Ευρώπης. Στους σημαντικότερους προσκεκλημένους περιλαμβάνονταν ο πρωθυπουργός
της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας Πλάμεν Ορεσάρ-

Снимки: гбсб

Г

-н Георгиос Русос, генерален секретар на Гръцкия бизнес съвет в България (ГБСБ) и главен изпълнителен
директор на ИНТРАКОМ България,
бе сред експертите, които представиха
доклади на конференцията „THE EU-BALKAN
SUMMIT: Проправяне на път към възстановяване и растеж“. Тя се проведе през октомври
2013 г. в София Хотел Балкан и бе организирана от The Economist Events. ГБСБ бе сред
партньорите на събитието и се представи
със собствен щанд.
Гости на конференцията бяха изтъкнати политици и икономисти от Балканите
и цяла Европа. Сред имената личаха министър-председателят на Република България
Пламен Орешарски, президентът на Републи-

ка България Росен Плевнелиев, президентът
на Република Сърбия Милорад Додик, зам.- министърът на външните работи на Гърция
Димитрис Куркулас и др. Изпълнителният
директор на ГБСБ Минко Герджиков също бе
сред гостите.
Г-н Русос държа реч в панела по темата
„Икономическият и бизнес климат на Балканите в следващото десетилетие“. Неговият доклад бе разделен на три части – икономическите тенденции в бъдеще; идващите
от тях изисквания на бизнеса към местните
правителства и отговрностите на бизнеса.
Г-н Русос подчерта, че „през следващото
десетилетие голяма част от страните на
полуострова ще бъдат членове на ЕС, което ще засили икономическата тежест на
региона и ще облекчи и подобри условията
за търговия, инвестиции и туризъм. Ще се
очертаят възможности за влизане на много
допълнителни средства по оперативните
програми на ЕС, които ще подобрят бизнес
климата в региона“.
Според неговата прогноза пред страните на Балканите тепърва ще се открият
големи шансове за появата и утвърждаването на нови и традиционни конкурентни
производства, които ще се предлагат на
един значително по-голям регионален пазар.
По отношение на тъговските партньори на
страните от региона г-н Русос каза, че те
ще продължат да бъдат страните от ЕС.
Във втората част от речта си г-н Русос
акцентира върху „възможността пред бизнеса да планира дългосрочно своята дейност
на базата на стабилно и трайно подобряващо се законодателство“. Според него стабилността на правителствата и предвидимостта на пазарната среда представляват
сериозна предпоставка за подобряване на
инвестиционния климат. Той апелира за опростяване на процедурните и административните пречки пред бизнеса.
„Подобряването на бизнес климата и увеличаването на инвестициите на Балканите
ще даде възможност на бизнеса да осигури
нови работни места и по този начин ще спомогне за решаването на един от основните
проблеми на региона, свързан с увеличените
напоследък безработица и предпоставки за
обедняване“, каза г-н Русос по отношение
на отговорностите на бизнеса. Той завърши речта си оптимистично: „Съвместните усилия на бизнеса и правителството ще
допринесат за по-резултатно усвояване на
средствата по европейските фондове през
новия програмен период 2014-2020 г.“
ГБСБ благодари на своите спонсори Alpha
Bank Bulgaria и UBB за незаменимата подкрепа.

Гости на
конференцията бяха
изтъкнати
политици и
икономисти
от Балканите и цяла
Европа
Προσκεκλημένοι στη διάσκεψη ήταν
επιφανείς πολιτικοί και οικονομολόγοι
των Βαλκανίων
και όλης της
Ευρώπης

σκι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας
Ρόσεν Πλεβνέλιεφ, ο πρόεδρος της Σερβικής Δημοκρατίας Μίλοραντ Ντόντικ, ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Δημήτρης Κούρκουλας κ.ά. Στην
εκδήλωση παρευρέθη επίσης και ο εκτελεστικός
διευθυντής του HBCB Μίνκο Γκερτζίκοφ.
Ο κ. Ρούσσος είχε ομιλία στο πάνελ με θέμα «Το
οικονομικό και το επιχειρηματικό κλίμα στα Βαλκάνια κατά την επόμενη δεκαετία». Η εισήγησή του
περιελάμβανε τρία βασικά θέματα – τις οικονομικές
τάσεις στο μέλλον, τις απαιτήσεις του επιχειρηματικού τομέα προς τις τοπικές κυβερνήσεις που προκύπτουν από τις τάσεις αυτές, καθώς και τις ευθύνες
των επιχειρήσεων.
Ο κ. Ρούσσος τόνισε ότι «κατά την επόμενη δεκαετία μεγάλο μέρος των χωρών της χερσονήσου
θα είναι μέλη της ΕΕ, πράγμα που θα ενισχύσει την
οικονομική βαρύτητα της περιοχής, θα ανακουφίσει και θα βελτιώσει τις συνθήκες για το εμπόριο, τις
επενδύσεις και τον τουρισμό. Θα διαγραφούν οι δυνατότητες εισροής μεγάλου όγκου πρόσθετων πόρων από επιχειρησιακά προγράμματα της ΕΕ που θα
βελτιώσουν το επιχειρηματικό κλίμα στην περιοχή».
Σύμφωνα με την πρόβλεψή του, μπροστά στις
χώρες των Βαλκανίων τώρα μόλις αρχίζουν να
παρουσιάζονται μεγάλες ευκαιρίες εμφάνισης και
εδραίωσης νέων και παραδοσιακών ανταγωνιστικών παραγωγικών τομέων που θα διαθέτουν τα
προϊόντα τους σε μια σημαντικά μεγαλύτερη περιφερειακή αγορά. Αναφορικά με τους εμπορικούς
εταίρους της περιοχής ο κ. Ρούσσος ανέφερε πως
αυτοί θα εξακολουθήσουν να είναι οι χώρες της ΕΕ.
Στο δεύτερο μέρος της ομιλίας του ο κ. Ρούσσος
έδωσε έμφαση «στη δυνατότητα οι επιχειρήσεις να
σχεδιάζουν μακροπρόθεσμα τις δραστηριότητές
τους με βάση μία σταθερή και διαρκώς βελτιούμενη νομοθεσία». Σύμφωνα με τον ίδιο, η σταθερότητα των κυβερνήσεων και η προβλεψιμότητα του
περιβάλλοντος της αγοράς αποτελούν σημαντικές
προϋποθέσεις για τη βελτίωση του επενδυτικού
κλίματος. Ο κ. Ρούσσος απηύθυνε έκκληση για την
απλοποίηση των διαδικασιών και των διοικητικών
εμποδίων στις επιχειρηματικές δραστηριότητες.
«Η βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και
η αύξηση των επενδύσεων στην περιοχή των Βαλκανίων θα δώσει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα
να εξασφαλίσουν νέες θέσεις εργασίας και με τον
τρόπο αυτό θα συμβάλει στην επίλυση ενός από τα
βασικά προβλήματα της περιοχής που συνδέεται με
την αυξημένη τον τελευταίο καιρό ανεργία και τις
προϋποθέσεις φτώχιας», είπε ο κ. Ρούσσος σχετικά με τις ευθύνες των επιχειρήσεων. Ο κ. Ρούσσος
ολοκλήρωσε την ομιλία του με αισιοδοξία: «Οι από
κοινού προσπάθειες των επιχειρήσεων και της κυβέρνησης θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη
απορρόφηση των πόρων των ευρωπαϊκών ταμείων
κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020».
Το HBCB ευχαριστεί για την υποστήριξή τους τις
εταιρείες-χορηγούς του Alpha Bank Bulgaria και την
UBB για την ανεκτίμητη στήριξή τους.
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ГБСБ награди
талантливи студенти
Το HBCB βράβευei
ταλαντούχους φοιτητές

Г
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Τ

Средствата
за наградния фонд на
конкурса за
есе бяха осигурени от
ГБСБ
Τα χρήματα
των βραβείων εξασφαλίστηκαν από το
HBCB

ο Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο
στη Βουλγαρία (HBCB) βράβευσε ταλαντούχους Έλληνες φοιτητές στον διαγωνισμό δοκιμίου με θέμα «Βουλγαρία
– Ελλάδα: Ένας αιώνας διπλωματικών σχέσεων». Η
έμφαση του διαγωνισμού ήταν η εξέλιξη των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μετά τους Βαλκανικούς
πολέμους και μέχρι τις μέρες μας. Η πρόσκληση
συμμετοχής αφορούσε όλους τους φοιτητές στο
έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Η τελετή βράβευσης των φοιτητών έλαβε χώρα
στις 13 Νοεμβρίου 2013 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια ημερίδας που
διοργανώθηκε από το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών
και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου και το
Γενικό Προξενείο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας
στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την 15η επέτειο από
την ίδρυση του Τμήματος. Στην ημερίδα παρευρέθησαν ο κ. Θεόδωρος Καράογλου, υπουργός Μακεδονίας-Θράκης, εκπρόσωποι του Δήμου Θεσσαλονικέων, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
κ. Ιωάννης Χατζηδημητρίου, ο γενικός πρόξενος της
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη κ.
Βασίλ Βάλτσεφ.
Ανάμεσα στους επίτιμους φιλοξενούμενους
ήταν και εκπρόσωποι του HBCB: ο πρόεδρος του
Συμβουλίου κ. Σταμάτης Θεοδωρόπουλος (Chipita
Bulgaria), ο εκτελεστικός διευθυντής κ. Μίνκο Γκερτζίκοφ, καθώς και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κύριοι Ευάγγελος Λύτρας (Alpha Bank Bulgaria)
και Μάκης Μαυρόπουλος (Report BG).

Снимки: гбсб

ръцкият бизнес съвет в България
(ГБСБ) награди талантливи гръцки
студенти в конкурса за есе „България-Гърция: Един век дипломатически отношения”. Фокусът на конкурсната
разработка бе поставен върху развитието
на отношенията между двете държави след
Балканските войни до наши дни. Поканата за
участие бе отправена към всички студенти
на територията на Република Гърция.
Церемонията по награждаването на студентите се проведе на 13 ноември 2013 г.
в Македонския университет за икономи в
Солун в рамките на еднодневна конференция. Тя бе организирана от Департамента за
балкански, славянски и ориенталски науки на
университета и Генералното консулство на
Република България в Солун за 15-ата годишнина от създаването на департамента. На
конференцията присъстваха г-н Теодорос
Караоглу, министър на Министерството на
Македония-Тракия, представители на Община Солун, ректорът на Университет Македония г-н Йоанис Хадзидимитриу, генералният
консул на Република България в Солун г-н Васил
Вълчев.
Сред почетните гости бяха и представители на ГБСБ: председателят г-н Стаматис
Теодоропулос (Chipita Bulgaria), изпълнителният директор г-н Минко Герджиков и членовете на борда г-н Евангелос Литрас (Alpha Bank

Bulgaria) и г-н Макис Мавропулос (Report BG).
Средствата за наградния фонд на конкурса за есе в размер на 1500 евро бяха осигурени от ГБСБ. Лично дарение за поощрителна
награда направи и Генералният консул
в Солун. Победител в конкурса е Анастасия Диденко. Студентът класирал
се на второ място е Анна Бадзели, а на
трето – Фотини Сидироглу. Йоанна
Каидзопулу и Йоанис Кортиан получиха
поощрителни награди.
Във встъпителното си слово на
конференцията министърът на Македония и Тракия г-н Караоглу отбеляза,
че това събитие е доказателство за
транснационалните стратегически
отношения между Гърция и България,
основаващи се на взаимно разбирателство и сътрудничество. По думите му
двете страни са пример за стабилни
съседски отношения и модел на развитие за всички балкански държави. В
речта си министър Караоглу изтъкна и
перспективите пред икономическото
развитие на двете държави.
В приветствието си към наградените студенти и участниците в конференцията г-н Стаматис Теодоропулос
посочи, че положителната бизнес-среда в България, наред с наличието на
добре подготвени професионалисти,
приятелските и добросъседски отношения между Гърция и България, както
и прогресиращото общество са сериозна основа за превръщането на гръцките инвестиции във водещи за нашата страна.
Г-н Минко Герджиков постави ударение на активната роля на ГБСБ в подкрепа на интензивно развиващите се
в последните 25 години българо-гръцки икономически връзки. Наред с това
усилията на организацията са насочени и
към развитието на двустранните политически и културни отношения, включително чрез подкрепата на подобни инициативи в сферата на образованието.
След церемонията по награждаването беше подписан и Меморандум за
сътрудничество между Университета
Македония в Солун и Дипломатическия
институт към Министерството на
външните работи. Институтът направи първото си дарение от книги на
български език за библиотеката на университета, чрез които студентите, изучаващи
български език, да се запознаят с богатството и многообразието на литературните и
културните ни традиции.
ГБСБ благодари на своите спонсори Alpha
Bank България и ОББ за безценната подкрепа.

Τα χρήματα των βραβείων του διαγωνισμού δοκιμίου ύψους 1500 ευρώ εξασφαλίστηκαν από το
HBCB. Προσωπική δωρεά έκανε ο γενικός πρόξενος
της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη.
Νικητής του διαγωνισμού έγινε η Αναστασία Ντιντένκο. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε
η φοιτήτρια Άννα Μπατζέλη, και την τρίτη
– η Φωτεινή Σιδήρογλου. Η Ιωάννα Καϊτζοπούλου και ο Ιωάννης Κόρτιαν έλαβαν τα
ενθαρρυντικά βραβεία.
Στην εναρκτήρια ομιλία του στην ημερίδα ο υπουργός Μακεδονίας-Θράκης κ.
Καράογλου τόνισε πως η εκδήλωση αυτή
είναι μια συγκεκριμένη απόδειξη για τις
υπερεθνικές στρατηγικές σχέσεις μεταξύ
Ελλάδας και Βουλγαρίας που βασίζονται
στην αμοιβαία κατανόηση και συνεργασία. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο χώρες
αποτελούν παράδειγμα σταθερών γειτονικών σχέσεων και μοντέλο ανάπτυξης
όλων των βαλκανικών χωρών. Στην ομιλία
του ο υπουργός Καράογλου εξήρε και τις
προοπτικές για την οικονομική ανάπτυξη
των δύο χωρών, θέτοντας έμφαση στη διασυνοριακή συνεργασία.
Στον χαιρετισμό του προς τους βραβευμένους φοιτητές και τους συμμετέχοντες στην ημερίδα ο κ. Σταμάτης
Θεοδωρόπουλος είπε πως το θετικό επιχειρηματικό κλίμα στη Βουλγαρία, μαζί με
τους άρτια καταρτισμένους επαγγελματίες, τις φιλικές και καλής γειτονίας σχέσεις
μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, καθώς και
η διαρκώς προοδεύουσα κοινωνία αποτελούν σταθερή βάση ώστε οι ελληνικές
επενδύσεις να κατακτήσουν την πρωτιά
στη Βουλγαρία.
Ο κ. Μίνκο Γκερτζίκοφ έδωσε έμφαση
στον ενεργό ρόλο του HBCB στη στήριξη των συνεχώς αναπτυσσόμενων τα
τελευταία 25 χρόνια βουλγαροελληνικών
οικονομικών σχέσεων. Ταυτόχρονα οι προσπάθειες του φορέα κατευθύνονται προς
την ανάπτυξη των διμερών πολιτικών και
πολιτιστικών σχέσεων, και με τη στήριξη
παρόμοιων πρωτοβουλιών στον τομέα της
παιδείας.
Μετά την τελετή βράβευσης υπεγράφη
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη
και του Διπλωματικού Ινστιτούτου υπό το
υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας.
Το Ινστιτούτο έκανε την πρώτη του δωρεά
βιβλίων στη βουλγαρική γλώσσα για την
πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη, μέσω των οποίων οι
φοιτητές που μαθαίνουν τη γλώσσα θα γνωρίσουν
τον πλούτο και την πολυμορφία των λογοτεχνικών
και πολιτιστικών παραδόσεων της Βουλγαρίας.
Το HBCB ευχαριστεί τις εταιρείες χορηγούς του
Alpha Bank Bulgaria και UBB για την ανεκτίμητη
στήριξη.
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В подкрепа на
Благотворителния
коледен базар
Στηρίζοντας το Χριστουγεννιάτικο φιλανθρωπικό μπαζάρ
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Гръцкият
щанд на базара набра
18 хил. лв. и
така стана
най-големият дарител
в инициативата
Το ελληνικό
περίπτερο συγκέντρωσε 18
χιλ. λέβα και
με τον τρόπο
αυτό έγινε ο
μεγαλύτερος
χορηγός στην
πρωτοβουλία

Κ

αι το 2013 το Ελληνικό Επιχειρηματικό
Συμβούλιο στη Βουλγαρία (HBCB) ήταν
ανάμεσα στους χορηγούς του 19ου
Χριστουγεννιάτικου φιλανθρωπικού
μπαζάρ του IWC Σόφιας. Το φιλανθρωπικό μπαζάρ
που έλαβε χώρα την 1η Δεκεμβρίου 2013 στο Inter
Expo Center στη Σόφια είναι το μεγαλύτερο φιλανθρωπικό γεγονός συγκέντρωσης χρημάτων που
διοργανώνεται από το IWC Σόφιας.
Η Ελλάδα ήταν μια από τις πλέον των πενήντα
χωρών με δικό της περίπτερο στο φιλανθρωπικό
μπαζάρ και πρόσφερε στους επισκέπτες ελληνικά
προϊόντα, παραδοσιακή κουζίνα και τουριστικούς
προορισμούς στη χώρα. Η Πρεσβεία της Ελλάδας
στήριξε την εκδήλωση. Η εθελοντική εργασία των
κυριών της ελληνικής κοινότητας και οι δωρεές
σχεδόν 60 ελληνικών επιχειρήσεων (πολλές απ’
αυτές – μέλη του HBCB: Alpha Bank Bulgaria, Attica
Media Bulgaria, Borovets Euphoria Club – GEK
TERNA Group, Chipita Bulgaria, Coca-Cola Hellenic,
Drujba Glasswork – Yioula Group, Egnatia Bulgaria
– Egnatia Group, Flocafé – Balkan Restaurants EAD,
Interfoods Bulgaria, Intracom Bulgaria, Intralot,
Nikas Bulgaria, Οrbit – Orphee Beinoglou S.A.,
Plesio Computers Bulgaria, ProAd, Report.BG,
Sheraton Sofia Hotel Balkan, Zlatna Panega Beton)
βοήθησαν ώστε το περίπτερο να συγκεντρώσει 18
χιλ. λέβα. Το συνολικό ποσό των εσόδων την ημέρα
του φιλανθρωπικού μπαζάρ που ανέρχεται σε πάνω
από 260 χιλ. λέβα θα διατεθεί για κοινωνικούς σκοπούς στη Βουλγαρία, όπως υποτροφίες ορφανών
και κοινωνικά βοηθήματα για τους ανθρώπους σε
ανάγκη. To HBCB ευχαριστεί τις εταιρείες-χορηγούς
του Alpha Bank Bulgaria και UBB για τη συνεργασία.

Снимки: гбсб

И

през 2013 г. Гръцкият бизнес
съвет в България (ГБСБ) с радост
бе сред дарителите на 19-ия благотворителен коледен базар на
Международния дамски клуб – София (IWC
Sofia). Базарът, който се проведе на 1 декември 2013 г. в Интер Експо Център в София,
е най-голямото благотворително събитие
за набиране на средства, организирано от
Международния дамски клуб – София.
Гърция бе сред над 50-те държави със
собствен щанд на базара и демонстрира на
гостите гръцки продукти, традиционна
кухня и туристически дестинации в страната. Посолството на Гърция в София подкрепи събитието. Доброволческият труд на
дамите в гръцката общност и даренията
на близо 60 гръцки компании (много от тях
членове на ГБСБ: Аlpha Bank Bulgaria, Аttica
Media Bulgaria, Borovets Euphoria Club – GEK
TERNA Group, Chipita Bulgaria, Coca-Cola Hellenic, Drujba Glasswork – Yioula Group, Egnatia Bulgaria – Egnatia Group, Flocafé – Balkan
Restaurants EAD, Interfoods Bulgaria, Intracom
Bulgaria, Intralot Nikas Bulgaria, Orbit – Orphee
Beinoglou S.A., Plеsio Computers Bulgaria,
ProAd, Report.BG, Sheraton Sofia Hotel Balkan,
Zlatna Panega Beton) помогнаха на щанда да
събере 18 хил. лв. Общият размер на приходите в деня на базара, които възлизат на
повече от 260 хил. лв., ще бъдат използвани за
обществени цели в България като стипендии
за сираци и социални помощи за нуждаещите
се. ГБСБ благодари на своите спонсори Alpha
Bank Bulgaria и OББ за съдействието.

Н.Пр. Димостенис Стоидис:

„Гърция подкрепя разширяването на ЕС“
Η Α. Ε. κ. Δημοσθένης Στωίδης:

«Η Ελλάδα στηρίζει τη διεύρυνση της ΕΕ»

П

осланикът
на Република Гърция
в България
Н.Пр. Димостенис Стоидис и Кристиан Вигенин,
министър на външните
работи на България, взеха участие в публичната
дискусия „ЕС по време на
гръцкото председателство и къде е България”.
В дискусията участва и
изпълнителният директор на Гръцкия бизнес
съвет в България (ГБСБ) г-н Минко Герджиков.
Министър Вигенин посочи, че гръцкото
председателство на ЕС е добра възможност
за развитието на взаимодействието с Организацията за черноморско икономическо
сътрудничество (ОЧИС), на която България стана председател. „Един от основните приоритети в рамките на българското
председателство на ОЧИС е активизирането на сътрудничеството с ЕС и търсенето
на сфери за взаимодействие“, заяви Вигенин.
Гръцкият посланик в София Н.Пр. Димостенис Стоидис каза, че Гърция поема
председателството на ЕС в момент, когато
Европа преминава през важна фаза на преобразования. „Стимулирането на политиките
за постигане на растеж, за борба с безработицата, засилването на социалната и
икономическата кохезия и на структурните
реформи, задълбочаването на интеграцията
и завършването на европейски валутен съюз
са сред приоритетите на гръцкото председателство на съюза. Изборите за Европейски парламент също са фактор, който определя контекста на председателството ни“,
заяви г-н Стоидис. Той каза още, че страната му ще обърне внимание на развитието
на морската политика, като посочи, че 80%
от търговията между ЕС и трети страни
и 40% от тази в рамките на съюза се осъществява между морски държави. Гърция
подкрепя разширяването на ЕС и очаква то
да продължи, каза за финал Стоидис.

Η

Гърция ще
обърне особено внимание на развитието на
морската
политика
Η Ελλάδα θα
δώσει ιδιαίτερη προσοχή
στην ανάπτυξη
της ναυτιλιακής πολιτικής

Α. Ε. κ. Δημοσθένης Στωίδης, Πρέσβης
της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Βουλγαρία, και ο κ. Κριστιάν Βιγκένιν, Υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας, έλαβαν
μέρος σε δημόσια συζήτηση με θέμα: «Η ΕΕ κατά την
ελληνική προεδρία και πού βρίσκεται η Βουλγαρία».
Στη συζήτηση συμμετείχε και ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη
Βουλγαρία (HBCB) κ. Μίνκο Γκερτζίκοφ.
Ο κ. υπουργός Βιγκένιν τόνισε πως η ελληνική προεδρία της ΕΕ είναι μια καλή δυνατότητα για
την ανάπτυξη της συνεργασίας με τον Οργανισμό
Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ),
του οποίου η Βουλγαρία ανέλαβε την εκ περιτροπής
προεδρία. «Μια από τις βασικές προτεραιότητες της
βουλγαρικής προεδρίας του ΟΣΕΠ είναι η εντατικοποίηση της συνεργασίας με την ΕΕ και η αναζήτηση
συγκεκριμένων τομέων πραγματικής σύμπραξης»,
δήλωσε ο κ. Βιγκένιν.
Ο Έλληνας Πρέσβης στη Σόφια η Α.Ε. κ. Δημοσθένης Στωίδης είπε από την πλευρά του ότι η Ελλάδα
αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ σε μια στιγμή που
η Ευρώπη διανύει σημαντική φάση μετασχηματισμών. «Η προώθηση των πολιτικών επίτευξης οικονομικής ανόδου, καταπολέμησης της ανεργίας, ενίσχυσης της κοινωνικής και της οικονομικής συνοχής και
των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, η εμβάθυνση
της ολοκλήρωσης και η πραγματοποίηση της ευρωπαϊκής νομισματικής ένωσης είναι ανάμεσα στις προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας της Ένωσης.
Οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελούν έναν παράγοντα που καθορίζει τη συγκυρία της
ελληνικής προεδρίας», υπογράμμισε ο κ. Στωίδης, ο
οποίος πρόσθεσε πως η χώρα του θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη
των ναυτιλιακών πολιτικών,
σημειώνοντας ότι το 80%
του εμπορίου μεταξύ ΕΕ και
τρίτων χωρών και το 40% του
εμπορίου εντός των ορίων
της Ένωσης γίνεται μεταξύ
παραθαλάσσιων χωρών. Η
Ελλάδα στηρίζει τη διεύρυνση της ΕΕ και αναμένει η διαδικασία αυτή να συνεχιστεί,
είπε, ολοκληρώνοντας την
ομιλία του, ο κ. Στωίδης.
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Toст за
новата година
Ευχές
για το νέο έτος
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Новогодишното парти на ГБСБ
срещна
партньори и
приятели и
зареди гостите с много позитивна енергия
Το πρωτοχρονιάτικο πάρτι του HBCB
συγκέντρωσε
εταίρους και
φίλους και γέμισε τους καλεσμένους με
πολλή θετική
ενέργεια

M

έλη και φίλοι του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία
(HBCB) παραβρέθηκαν στον παραδοσιακό εορτασμό του νέου έτους στο
ξενοδοχείο Sofia Hotel Balkan και έκαναν πρόποση
για ένα επιτυχημένο 2014. Το πρόγραμμα περιελάμβανε ελληνικά τραγούδια και χορούς, καθώς και
κοπή της βασιλόπιτας, η οποία έκρυβε πολλά δώρα.
Έτσι, στις αρχές του 2014 το πρωτοχρονιάτικο πάρτι
του HBCB συγκέντρωσε στον ίδιο χώρο εταίρους και
φίλους και γέμισε τους καλεσμένους με πολλή θετική
ενέργεια.
Την εκδήλωση εγκαινίασε ο πρόεδρος του HBCB
κ. Σταμάτης Θεοδωρόπουλος, ο οποίος χαιρέτισε
τους επισκέπτες και τους ευχήθηκε επιτυχία, υγεία
και έμπνευση για το νέο έτος. «Το HBCB συνέχεια
προσπαθεί να βελτιώσει τη δραστηριότητά του και
είμαι πεπεισμένος πως η τάση αυτή θα συνεχιστεί
και το 2014», είπε ο κ. Θεοδωρόπουλος, προσθέτοντας πως σύντομα όλα τα μέλη του Συμβουλίου θα
έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο μέσω του οποίου θα μπορέσουν να
δώσουν τη συμβολή και τις προτάσεις τους για το
μέλλον του HBCB.
Η Α. Ε. ο Πρέσβης της Ελλάδας στη Βουλγαρία κ.
Δημοσθένης Στωίδης, επίσης χαιρέτισε από σκηνής
τους φιλοξενούμενους και υπογράμμισε τη σημασία
του HBCB, δηλώνοντας τη στήριξή του για την αποστολή και τις δραστηριότητες του Συμβουλίου. «Το
2014 θα είναι μια ενδιαφέρουσα χρονιά για τη Βουλγαρία και την Ελλάδα, είπε ο κ. Στωίδης. Η Ελλάδα
αυτή τη στιγμή βρίσκεται επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολύ αποφασιστικούς καιρούς για το
μέλλον της. Μόνο σε τέσσερις μήνες θα διεξαχθούν
οι ευρωεκλογές που επίσης είναι σημαντικές για τα
επόμενα χρόνια». Η Α.Ε. ο Πρέσβης της Κύπρου κ.

Снимки: гбсб

Ч

ленове и приятели на Гръцкия
бизнес съвет в България (ГБСБ) се
събраха на традиционното новогодишно тържество в София Хотел Балкан и вдигнаха тост за успешна нова
2014 г. Програмата на събитието включваше гръцки песни и танци и разчупване на василопита, в която се криеха много късмети.
Така в началото на 2014 г., новогодишното
парти на ГБСБ срещна партньори и приятели и зареди гостите с много позитивна
енергия.
Събитието беше открито от г-н Стаматис Теодоропулос, председател на борда на
директорите на сдружението, който приветства гостите и им пожела успехи, здраве и вдъхновение през новата година. „ГБСБ
постоянно опитва да подобри дейността
си и съм сигурен, че тази тенденция ще продължи през 2014 г.”, каза г-н Теодоропулос. Той
добави, че в най-скоро време всички членове на организацията ще могат да попълнят
въпросник, с който да дадат своя принос и
предложения за бъдещето на ГБСБ.
Посланикът на Република Гърция в България, Н.Пр. Димостенис Стоидис, също поздрави гостите от сцената, отново подчерта важността на ГБСБ и изказа своята
подкрепа за мисията и дейностите на съюза. „2014 ще е интересна година за България
и Гърция, каза той. Гърция в момента е начело на Европейския съюз в много решителни
времена за неговото бъдеще. Само след 4
месеца пък предстоят избори за евродепутати, които също ще са важни за следващите години“. Посланикът на Кипър Н.Пр. г-н

Ставрос Амвросиу също присъства на събитието.
Министър-председателят на България г-н
Пламен Орешарски поздрави в писмо гостите на събитието и членовете на ГБСБ. Той
им пожела здраве, щастие и професионални
успехи. Г-н Орешарски подчерта, че подобряването на бизнес климата и активният
подход в инвестициите са сред приоритетите на българското правителство. „Поз-

Σταύρος Αμβροσίου επίσης τίμησε με την παρουσία
του την εκδήλωση.
Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας κ. Πλάμεν
Ορεσάρσκι χαιρέτισε με επιστολή τους καλεσμένους νούμενους στην εκδήλωση. Τους ευχήθηκε
υγεία, ευτυχία και επαγγελματικές επιτυχίες. Ο κ.
Ορεσάρσκι τόνισε πως η βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και η δραστήρια προσέγγιση στον
τομέα των επενδύσεων είναι ανάμεσα στις προτεραιότητες της βουλγαρικής κυβέρνησης. «Σας
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дравявам ви за усилията ви да помагате за
търговския обмен, инвестициите и кооперацията между България и Гърция“, написа още
г-н Орешарски.
Празничната програма започна в непринудена атмосфера под съпровода на тиха
музика. По-късно за отличното настроение
на гостите се погрижи група, която донесе
неповторима традиционна обстановка в
залата. Изпълненията на бузуки превърнаха
вечерта в едно истинско гръцко парти.
Важна роля за приятната вечер изиграха
посрещането с приятен коктейл и, по добра
традиция на ГБСБ, разчупването на василопитата за здраве и просперитет. Предоставена от Алма Либре, тя предизвика голямо вълнение сред гостите на ГБСБ.
В нея се криеха много награди: два билета
София – Атина – София, любезно предоставени от AIR Malta; две нощувки в семейна
стая за двама възрастни и две деца, включително закуска, късен чек-аут, безплатни паркинг, Wi-Fi и достъп до СПА зоната,
предоставени от Еуфория клуб хотел и СПА
в Боровец; ваучер за две нощувки за двама,
включително закуска и ползване на Кемпин16 | ХОРИЗОНТИ / ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

συγχαίρω για τις προσπάθειές σας να στηρίζετε τις
εμπορικές ανταλλαγές, τις επενδύσεις και τη συνεργασία μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας», έγραψε
επίσης ο Ορεσάρσκι.
Το εορταστικό πρόγραμμα ξεκίνησε σε ανάλαφρη ατμόσφαιρα με τη συνοδεία διακριτικής μουσικής. Αργότερα, τα ηνία για την άριστη διάθεση
των φιλοξενούμενων πήρε το ζωντανό μουσικό
συγκρότημα που δημιούργησε στην αίθουσα ανεπανάληπτη παραδοσιακή ατμόσφαιρα. Ο ήχος του
μπουζουκιού μετέτρεψε τη βραδιά σε πραγματικό
ελληνικό γλέντι.
Για την καλή διάθεση των φιλοξενούμενων σημαντικό ρόλο έπαιξαν η υποδοχή με ευχάριστο
κοκτέιλ και η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας
για υγεία και ευημερία. H πίτα, προσφορά της Alma
Libre, προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό ανάμεσα
στους φιλοξενούμενους του HBCB.
Η πίτα έκρυβε πολλά δώρα: δύο αεροπορικά εισιτήρια για τη διαδρομή Σόφια-Αθήνα-Σόφια, ευγενική προσφορά της Air Malta, δύο διανυκτερεύσεις
σε οικογενειακό δωμάτιο για δύο ενήλικες και δύο
παιδιά, που περιελάμβανε πρωινό, late check-out,
δωρεάν πάρκινγκ, Wi-Fi και χρήση του κέντρου SPA
του ξενοδοχείου Euphoria Club Hotel & Spa στο
Borovets, κουπόνι για δύο διανυκτερεύσεις με πρω-

ски СПА, предоставен любезно от Кемпински Хотел Гранд Арена Банско; романтичен
уикенд за двама в стая с гледка към София,
със закуска и вечеря, предоставен любезно
от Новотел София, две нощувки за двама в
двойна стая, включително закуска, безплатни паркинг, Wi-Fi и уелнес, любезно предоставени от Премиер лъкшъри маунтин ризорт
в Банско; два билета София – Атина – София,
любезно предоставени от Olympic AIR; уикенд за двама, предоставен любезно от София Хотел Балкан.
ГБСБ благодари на всички свои членове
и приятели за присъствието им и изказва специална благодарност на спонсорите,
които направиха възможна тази прекрасна
вечер: Alma Libre Ltd., Avendi Ltd., Congress
Engineering, Credit Agricole, Drujba Glassworks,
EKO Bulgaria, Ernst&Young Bulgaria, Happy tour,
Icap Bulgaria, Intracom Bulgaria, Mellon Bulgaria,
Mirkat Ltd., Penkov, Markov & Partners, Report
BG, Titan Zlatna Panega Cement.
ГБСБ благодари на Coca-Cola HBC Bulgaria
AD и на г-н Минас Агелидис, които спонсорираха хубавата вечер.
ГБСБ също така благодари на своите патрони Alpha Bank Bulgaria и UBB за тяхната
безценна подкрепа.

Министърпредседателят на България г-н
Пламен Орешарски поздрави в писмо гостите
на събитието
Ο πρωθυπουργός της
Βουλγαρίας κ.
Πλάμεν Ορεσάρσκι χαιρέτισε με επιστολή τους
καλεσμένους
στην εκδήλωση

ινό και χρήση του Kempinski SPA για δύο άτομα, ευγενική προσφορά του ξενοδοχείου Kempinski Hotel
Grand Arena Bansko, ρομαντικό Σαββατοκύριακο
για δύο άτομα σε δωμάτιο με θέα προς τη Σόφια, με
πρωινό και δείπνο, ευγενική προσφορά του Novotel
Sofia, δύο διανυκτερεύσεις για δύο άτομα σε δίκλινο δωμάτιο, με πρωινό, δωρεάν πάρκινγκ, Wi-Fi και
χρήση του κέντρου ευεξίας, ευγενική προσφορά
του Premier Luxury Mountain Resort στο Μπάνσκο,
δύο αεροπορικά εισιτήρια για τη διαδρομή ΣόφιαΑθήνα-Σόφια, ευγενική προσφορά της Olympic AIR,
Σαββατοκύριακο για δύο άτομα, ευγενική προσφορά του Sofia Hotel Balkan.
Το HBCB ευχαριστεί όλα τα μέλη του και τους
φίλους του για την παρουσία τους και εκφράζει ιδιαίτερες ευχαριστίες στους χορηγούς που έκαναν δυνατή αυτή την υπέροχη βραδιά: Alma Libre Ltd., Avendi
Ltd., Congress Engineering, Credit Agricole, Drujba
Glassworks, EKO Bulgaria, Ernst&Young Bulgaria,
Happy tour, Icap Bulgaria, Intracom Bulgaria, Mellon
Bulgaria, Mirkat Ltd., Penkov, Markov & Partners,
Report BG, Titan Zlatna Panega Cement.
Το HBCB ευχαριστεί την Coca-Cola HBC Bulgaria
AD και τον κ. Μηνά Αγγελίδη που ήταν χορηγοί της
όμορφης βραδιάς.
Το HBCB ευχαριστεί επίσης τους μεγάλους χορηγούς του, την Alpha Bank Bulgaria και την UBB για
την ανεκτίμητη στήριξή τους.

ГБСБ на гости в NEWS7
Το HBCB φιλοξενήθηκε από τον NEWS7
Изпълнителният директор на ГБСБ (Гръцкия бизнес съвет в България) г-н Минко Герджиков гостува
в предаването на телевизия NEWS7 „Пин Код“. Г-н
Герджиков представи дейността на организацията
и коментира българо-гръцките бизнес отношения:
възможностите, които българският бизнес има да
изнася стоки, да прави
съвместни производства
в Гърция, както и гръцките инвестиции в България.
„Основната цел на
нашия бизнес съвет е да
защитава интересите
на средните и големите
гръцки фирми, които са
разположени и са активни на българския пазар,
тъй като те срещат
сериозни проблеми“, каза
пред NEWS7 г-н Герджиков.

Ο εκτελεστικός διευθυντήΣ ΤΟΥ HBCB (Ελληνικού
Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία) κ. Μίνκο Γκερτζίκοφ ήταν φιλοξενούμενος της εκπομπής «PIN Code» του
τηλεοπτικού σταθμού NEWS7. Ο κ. Γκερτζίκοφ παρουσίασε
τη δραστηριότητα του Συμβουλίου και σχολίασε τις ελληνοβουλγαρικές επιχειρηματικές σχέσεις: τις δυνατότητες που
έχει η βουλγαρική επιχειρηματικότητα να εξάγει προϊόντα, να δημιουργεί από κοινού
παραγωγικές μονάδες στην
Ελλάδα, και τις ελληνικές επενδύσεις στη Βουλγαρία.
«Ο βασικός σκοπός του
HBCB είναι να υπερασπίζεται
τα συμφέροντα των μεσαίων
και των μεγάλων ελληνικών
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη βουλγαρική
αγορά, επειδή αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα»,
δήλωσε για τον NEWS7 ο κ.
Γκερτζίκοφ.
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„Положихме добра база за успешен
бизнес в България“
„Балкански Хоризонти“ разговаря с генералния мениджър на Novotel София г-н Винсент Дюжарден

«Θέσαμε τα θεμέλια μιας επιτυχημένης
επιχείρησης στη Βουλγαρία»
Οι «Βαλκανικοί Ορίζοντες» σε συνομιλία με τον γενικό διευθυντή του Novotel Σόφιας κ. Βινσέντ Ντιουζαρντέν

Г-н Дюжарден, Novotel София работи едва от декември 2012 г., но вече е един
от водещите хотели в
града. Как стана това?
Последните 15 месеца бяха
страхотни, изпълнени с
много предизвикателства.
За това малко време с много усилия и екипна работа
положихме една добра база
за години на успешен бизнес за Accor в България. Novotel стартира с предимството на
международно разпознаваем и силен бранд,
отличната локация, висококачествени продукти и услуги и всеотдайни служители. С
течение на времето създадохме успешно
партньорство с българското бизнес общество. През 2013 г. хотелът бе сред лидерите
по брой реализирани нощувки на пазара в София, надминавайки заложените за годината
цели за процент заетост.
Какво отличава Novotel София от конкуренцията?
Novotel София е изключително модерен хо18 | ХОРИЗОНТИ / ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Το Novotel Σόφιας άνοιξε την 1η Δεκεμβρίου
2012. Αποτελεί ιδιοκτησία του βουλγαρικού επενδυτή Markan Group και διευθύνεται με σύμβαση
διοίκησης και διαχείρισης με τον κορυφαίο διαχειριστή ξενοδοχείων Accor. Το κτήριο του Novotel
Σόφιας συνδυάζει δύο λειτουργίες – του ξενοδοχείου και του χώρου γραφείων. Το ξενοδοχείο διαθέτει
178 ευρύχωρα και μοντέρνα
Винсент Дюжарден
δωμάτια, συμπεριλαμβανομέгенералeн мениджър
νων 8 δωματίων πολυτελείας
на Novotel София
και 4 διαμερισμάτων. Οι χώροι
Ο Βινσέντ
γραφείων κατηγορίας Α, συνοΝτιουζαρντέν,
γενικός διευθυντής
λικού εμβαδού 7500 τ. μ., και
του Novotel Σόφιας
το μεγάλο υπόγειο πάρκινγκ
προσφέρουν στους ενοίκους
όλα όσα χρειάζονται.
Κ. Ντιουζαρντέν, το Novotel
Σόφιας λειτουργεί μόλις από
τον Δεκέμβριο του 2012 και
πλέον έχει γίνει ένα από τα
αξιόλογα ξενοδοχεία της πόλης. Πώς το πετύχατε;
Οι τελευταίοι 15 μήνες ήταν
θαυμάσιοι, γεμάτοι πολλές
προκλήσεις. Για το μικρό αυτό
διάστημα, με πολλές προσπάθειες και ομαδική εργασία θέσαμε καλή βάση για
αρκετά έτη επιτυχημένης επιχειρηματικής δραστηριότητας της Accor στη Βουλγαρία. Το Novotel
ξεκίνησε με το πλεονέκτημα της διεθνούς και αναγνωρίσιμης μάρκας, της άριστης τοποθεσίας, των
υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών και
των αφοσιωμένων υπαλλήλων. Με την πάροδο του
χρόνου δημιουργήσαμε επιτυχή συνεργασία με τη
βουλγαρική επιχειρηματική κοινότητα. Το 2013 το
ξενοδοχείο ήταν ανάμεσα στα πρώτα στην αγορά
της Σόφιας ως προς τον αριθμό πραγματοποιηθεισών διανυκτερεύσεων.
Σε τι διαφέρει το Novotel Σόφιας από τον ανταγωνισμό;

Снимка: novotel София

Novotel София бе открит на 1 декември
2012 г. Той е собственост на българския инвеститор Маркан Груп и е ръководен чрез договор
за управление с водещия световен хотелски
оператор Accor. Сградата на Novotel София
обединява две функции – хотел и офис. Хотелът разполага със 178 просторни и модерни
стаи, включително 8 луксозни стаи и 4 апартамента.
Офис пространството, клас
А, с площ 7500 кв. м, както
и просторният подземен
паркинг предлагат на наемателите всичко, от което
имат нужда.

тел, разположен на чудесно място – близо
както до Летище София, така и до центъра
на града, в най-новия бизнес район на София.
Сградата е висококачествена, гледката към
Витоша може да спре дъха ви. Затова неслучайно Novotel София бе награден за „Найдобър 4-звезден градски хотел“ за 2013 г. от
Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА). Това е голямо признание за нашия продукт и за екипа ни.
Какъв е профилът на гостите на хотела?
Ние сме идеална дестинация за пътуващи по
бизнес – близостта ни до някои от ключовите икономически центрове в града определя
това. Същевременно ние предлагаме удобства и за семеен туризъм – за пример ще дам
детския кът, който е разположен до входа
на хотела. Децата в Novotel София се настаняват безплатно до 16-годишна възраст.
Благодарение на специалната ни стратегия
те получават необходимото внимание като
клиенти със собствени права.
Каква е стратегията Ви за развитие на
Novotel София през 2014 г.?
Искаме да стъпим на добрата основа, която
изградихме от отварянето на Novotel София
досега. Разбира се, ще продължим да даваме
на гостите си висококачествен продукт –
непрекъснато работим по усъвършенстване
на услугите си. Също така позиционираме хотела като една добра локация за провеждане
на различни събития – от малки корпоративни срещи до големи международни форуми.
Разполагаме с отлични условия за това –
както уютни, така и мащабни конферентни
зали, всички с дневна светлина. Вече бяхме
домакин на стотици срещи на международни
и български топкомпании и организации, а залите са с общ капацитет от 280 души.
Кои според Вас са силните страни на София
като туристическа дестинация?
София е все по-интересен град за бизнес и
туризъм. Пазарът на труда предлага служители с високо образование и ценни умения,
което привлича редица международни компании. Растежът на икономиката на България също е фактор – наши основни клиенти
са международни партньори на фирми, базирани в София. Посетителите с цел туризъм
могат да избират между историческите и
по-модерните и младежки локации, близостта на Витоша също е голямо предимство.
Повишаващото се търсене на хотелски услуги неминуемо води до навлизане на международни имена в бранша – като Accor с марката Novotel. Това допринася за непрекъснато
повишаване на качеството на предлаганите
услуги в сектора.

„София е все
по-интересен град за
бизнес и туризъм.“
«Η Σόφια γίνεται όλο και
πιο ενδιαφέρουσα πόλη
για επιχειρηματική δραστηριότητα και
τουρισμό.»

Kонтакти на хотела:
Novotel София
Бул. „Цариградско шосе“ 115Н
1784 София
Επικοινωνία
με το ξενοδοχείο:
Novotel Σόφιας
115N, Tsarigradsko Shosse Blvd
1784 SOFIA
E-mail: H8468-RE@accor.com
Web: www.novotel.com/8468

Το Novotel Σόφιας είναι εξαιρετικά μοντέρνο ξενοδοχείο, τοποθετημένο σε υπέροχη θέση – κοντά
τόσο στο Αεροδρόμιο της Σόφιας, όσο και στο κέντρο της πόλης, στην πιο καινούρια επιχειρηματική
ζώνη της Σόφιας. Το κτήριο είναι υψηλής ποιότητας,
η θέα προς το βουνό Βίτοσα κόβει την ανάσα. Γι’
αυτό δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως το Novotel Σόφιας βραβεύτηκε από τον Σύνδεσμο Ξενοδόχων και
Εστιατόρων της Βουλγαρίας (BHRA) με το βραβείο
του καλύτερου ξενοδοχείου τεσσάρων αστέρων του
2013. Αυτή είναι μια σημαντική αναγνώριση για το
προϊόν και την ομάδα μας.
Ποιο είναι το προφίλ των επισκεπτών του ξενοδοχείου;
Εμείς αποτελούμε ιδανικό προορισμό για όσους
ταξιδεύουν με επιχειρηματικό σκοπό. Ταυτόχρονα
προσφέρουμε ανέσεις και για οικογενειακό τουρισμό
– θα αναφέρω για παράδειγμα την παιδική γωνία
που βρίσκεται δίπλα στην είσοδο του ξενοδοχείου.
Τα παιδιά έως 16 ετών διαμένουν δωρεάν στο ξενοδοχείο χάρη στην ειδική μας στρατηγική λαμβάνουν
όλες τις απαραίτητες φροντίδες ως πελάτες με δικά
τους δικαιώματα.
Ποια είναι η στρατηγική σας για την ανάπτυξη
του Novotel Σόφιας το 2014;
Επιθυμούμε να πατήσουμε στην καλή βάση που
δημιουργήσαμε από το άνοιγμα του Novotel Σόφιας
μέχρι σήμερα. Βεβαίως, θα εξακολουθήσουμε να
προσφέρουμε στους επισκέπτες μας προϊόν υψηλής
ποιότητας – εργαζόμαστε συνέχεια για την τελειοποίηση των υπηρεσιών μας. Επιπλέον, η τοποθεσία
του ξενοδοχείου είναι κατάλληλη για τη διεξαγωγή διάφορων εκδηλώσεων – από μικρές εταιρικές
συναντήσεις έως μεγάλα διεθνή φόρα. Διαθέτουμε άριστες συνθήκες – άνετες, αλλά και ευρύχωρες αίθουσες συνδιασκέψεων. Ήδη φιλοξενήσαμε
εκατοντάδες συναντήσεις διεθνών και βουλγαρικών
κορυφαίων επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς οι
αίθουσες οι οποίες έχουν χωρητικότητα 280 ατόμων.
Ποιες κατά τη γνώμη σας είναι οι δυνατές πλευρές της Σόφιας ως τουριστικού προορισμού;
Η Σόφια γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρουσα πόλη
για επιχειρηματική δραστηριότητα και τουρισμό.
Επίσης, η αγορά εργασίας προσφέρει υπαλλήλους
υψηλής εκπαίδευσης και αξιόλογων δεξιοτήτων. Η
άνοδος της βουλγαρικής οικονομίας επίσης αποτελεί παράγοντα σ’ αυτή την κατεύθυνση – ανάμεσα
στους σημαντικότερους πελάτες μας είναι οι διεθνείς
εταίροι εγκατεστημένων στη Σόφια εταιρειών. Οι
επισκέπτες με σκοπό τον τουρισμό μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στις ιστορικές και τις πιο μοντέρνες
τοποθεσίες, η εγγύτητα της Βίτοσα επίσης αποτελεί
μεγάλο πλεονέκτημα. Η αυξανόμενη ζήτηση ξενοδοχειακών υπηρεσιών αναπόφευκτα οδηγεί στην είσοδο μεγάλων διεθνών ονομάτων του κλάδου όπως
η Accor με τη μάρκα Novotel. Αυτό συμβάλλει στο
να αυξάνεται συνεχώς η ποιότητα των προσφερόμενων από τον κλάδο υπηρεσιών.
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Големият
проблем на
България
Το μεγάλο
πρόβλημα της
Βουλγαρίας
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България застаря,
преди да стане
богата, посочва
доклад на
Световната
банка
От Николай Перуков

Η Βουλγαρία «γέρασε» προτού γίνει
πλούσια, αναφέρει
έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας
Του Νικολάι Περούκοφ

Σ

ε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες
με γηράσκοντα πληθυσμό η Βουλγαρία γέρασε προτού γίνει πλούσια. Ενώ
στη Γαλλία η προσαρμογή στην αλλαγή
της ηλικιακής δομής του πληθυσμού (διπλασιασμός των ατόμων άνω των 65 ετών από 7% στο
14%) απαίτησε 100 χρόνια, στις ΗΠΑ – σχεδόν 70
και στην Ουγγαρία – 50, στη Βουλγαρία αυτή η διαδικασία ολοκληρώθηκε μέσα σε 36 χρόνια. Με τον
τρόπο αυτό η Βουλγαρία πρόκειται να γίνει η πρώτη παγκοσμίως χώρα με την πλέον απότομη πτώση
του λόγου γηράσκοντος πληθυσμού και πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας, πράγμα που θα ενισχύσει
την πίεση στην οικονομία.
Αυτά αναφέρονται σε επίκαιρη έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη δημογραφική εικόνα της
χώρας και την κατάσταση του συνταξιοδοτικού συστήματος. Στην έκθεση υπενθυμίζεται πως οι Βούλγαροι πέρασαν από δύο ραγδαίες αλλαγές μόνο
μέσα σε 70 χρόνια. Μόνο η καθαρή εξωτερική μετανάστευση είναι αιτία συρρίκνωσης του ενεργού
πληθυσμού κατά 10% (και του όλου πληθυσμού
κατά 17%) από τη δεκαετία του ’90 του 20ού αιώνα
μέχρι σήμερα. Ταυτόχρονα αυξήθηκε απότομα η
μέση ηλικία – από 30,3 το 1960 στα 42,7 χρόνια το
2012, γεγονός που κατατάσσει τη Βουλγαρία στην
τρίτη θέση μετά τη Γερμανία και την Ιταλία.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Eurostat και του
ΟΗΕ στα μέσα του 21ου αιώνα ο πληθυσμός της
Βουλγαρίας θα μειωθεί στα 5,5 και 5,9 εκατομμύρια άτομα. Τότε ένας στους τρείς Βούλγαρους θα
είναι ηλικίας άνω των 65 ετών και μόλις το ήμισυ
των όλων θα είναι άτομα εργάσιμης ηλικίας, επειδή
η χώρα θα έχει απολέσει σχεδόν το 40% του εργα-

Снимкa: forbes

П

ротивно на повечето страни със
застаряващо население в света,
България застаря преди да стане богата. Докато във Франция
адаптирането към промяната във възрастовата структура на населението (хората
над 65 години да се удвоят от 7 на 14%) отнема 100 години, в САЩ - близо 70, а в Унгария
- 50, то в България този процес приключва
само за 36 години. Така България е на път да
се превърне в страната с най-рязък спад в
света в съотношението между застаряващо население и население в трудоспособна
възраст, което ще засили натиска върху икономиката.
Това се казва в актуален доклад на Световната банка за демографската картина
в страната и състоянието на пенсионната
система. В него се припомня, че българите
са преминали през две бързи демографски
промени само за 70 години. Само нетната
емиграция е причина за свиване на икономически активното население с 10% (и на
цялото население със 17%) от 90-те години
на ХХ век насам. В същото време рязко се е
увеличила средната възраст – от 30.3 години
през 1960 г. на 42.7 години през 2012 г., което
нарежда България на трето място по този
показател в ЕС след Германия и Италия.
По прогнози на Евростат и ООН в средата на ХХІ век в България ще са останали
между 5.5 и 5.9 милиона души. Тогава един на
всеки трима българи ще е на възраст над 65
години и едва половината от всички ще са в

Най-ефективният
начин да се
смекчи демографският удар е да
бъде спряна
емиграцията.
Ο αποτελεσματικότερος τρόπος να αντιμετωπιστεί το
δημογραφικό
πλήγμα είναι η
αναχαίτιση της
εξωτερικής μετανάστευσης.

Средна възраст
в България
Μέση ηλικία
στη Βουλγαρία
1950

2012

30.3 42.7
години/χρόνια

Население
на България

7.3

млн. / εκατ.

9

2012

1990

1950

Πληθυσμός
της Βουλγαρίας

2050*

трудоспособна възраст, защото страната
ще е изгубила почти 40% от работната си
сила. Това означава, че все по-малко хора ще
генирират национален доход за цялото население и ще плащат данъци, а все по-голяма
част от него ще потребява разходи за здравеопазване, пенсии и грижи.
Застарялото население ще потисне инвестициите в образованието, иновациите
и предприемаческата дейност, а държавата
няма откъде да събере такива средства, за
да компенсира оттеглянето и намаляването на частния капитал. Да продължава да
се разчита на семейството за осигуряване
на приемлив жизнен стандарт за хората в
напреднала възраст, ще става все по-скъпо
за българската икономика, просто защото
работещите в семействата ще са все помалко.
Освен това при продължаваща висока безработица и слаб растеж дори при благоприятен сценарий всеобщият риск от бедност
остава висок. Заради растящи публични разходи за здраве, пенсии и грижи съотношението дълг-БВП на България ще се увеличи близо
три пъти – от 18% на 51%.
Авторите посочват и колко е сбъркана
здравната система. Те припомнят, че би
трябвало основната є цел да е осигуряване
на финансова закрила, така че болестите
да не водят до обедняване. В същото време
услугите, които предоставя НЗОК, са със
значителни пропуски, поради което личните
разходи на българите за здравето им са високи и пациентите се въздържат от лекуване
и грижи, което в крайна сметка излиза още
по-скъпо на обществената система.
Най-ефективният начин да се смекчи
този удар е да бъде спряна емиграцията,
твърдят авторите, разарботили няколко
сценария с възможни решения. Те призовават
още за повишаване на производителността
и по-ефективно включване в създаването
на продукт на жените, младите хора и ромите, които и в момента дават 9-10% от
хората в трудоспособна възраст. Само младежите от групата, която нито работи,
нито учи, струват на България близо 2.3%
от БВП.
Трябва да се стимулира повишаването
на доходите и спестовността, дори чрез
повишаване на пенсионната възраст, т.е.
на периода на заетост, през който може да
се заделят средства, защото до средата на
века пенсионната система непрекъснато ще
е в недостиг на средства. Понеже България е
сред страните с най-продължителен платен
отпуск по майчинство, може да се помисли
за съкращаването му, но в комбинация с разширяване на грижите за децата и гъвкави
условия за труд и надомна работа.

млн. / εκατ.

7.6

млн. / εκατ.

5.5

млн. / εκατ.

*прогноза / πρόβλεψη
Източник: Световната банка
Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα

τικού δυναμικού της. Αυτό σημαίνει πως όλο και
λιγότερα άτομα θα παράγουν το εθνικό εισόδημα
για όλο τον πληθυσμό και θα πληρώνουν φόρους,
ενώ όλο και μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού θα
παράγει έξοδα για υγεία, συντάξεις και κοινωνική
πρόνοια.
Ο γηράσκων πληθυσμός θα ασκήσει πιέσεις στις
επενδύσεις στην εκπαίδευση, στις καινοτομίες και
στην επιχειρηματικότητα˙ ταυτόχρονα το κράτος
θα αδυναμεί να εισπράξει τέτοια ποσά, έτσι ώστε
να αντισταθμίσει την απόσυρση και τη μείωση του
ιδιωτικού κεφαλαίου. Η στήριξη στην οικογένεια
προκειμένου να επιτευχθεί αποδεκτό βιοτικό επίπεδο για τα άτομα προχωρημένης ηλικίας θα γίνεται
όλο και πιο ακριβή για τη βουλγαρική οικονομία για
τον απλούστατο λόγο πως οι εργαζόμενοι στις οικογένειες θα είναι λιγότεροι.
Πέραν αυτού με τη συνεχιζόμενη μεγάλη ανεργία και τη χαμηλή ανάπτυξη ακόμα και στο αισιόδοξο σενάριο ο γενικευμένος κίνδυνος φτώχιας παραμένει υψηλός. Λόγω των αυξανόμενων δημόσιων
εξόδων υγείας, συντάξεων και κοινωνικής πρόνοιας
ο λόγος χρέους-ΑΕΠ της Βουλγαρίας σχεδόν θα τριπλασιαστεί – από 18% στο 51%.
Οι συντάκτες της έκθεσης τονίζουν και το πόσο
παράλογα είναι δομημένο το σύστημα υγείας˙
υπενθυμίζουν πως το βασικό στόχο της θα έπρεπε
να αποτελέσει η οικονομική προστασία, έτσι ώστε
οι ασθένειες να μην οδηγούν στη φτώχια. Ταυτόχρονα οι υπηρεσίες που προσφέρει Το Εθνικό Ταμείο Ασφαλίσεων Υγείας είναι ελλιπείς, με συνέπεια
οι προσωπικές δαπάνες υγείας των Βούλγαρων να
είναι υψηλές και οι ασθενείς να απέχουν από θεραπεία και φροντίδες, πράγμα που τελικά έχει ως
αποτέλεσμα περισσότερα έξοδα για το κοινωνικό
σύστημα.
Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης
του πλήγματος αυτού είναι να διακοπεί το κύμα
εξωτερικής μετανάστευσης, ισχυρίζονται οι συντάκτες της έκθεσης, οι οποίοι επεξεργάστηκαν
μερικά σενάρια με πιθανές λύσεις. Απευθύνουν δε
έκκληση και για την αύξηση της παραγωγικότητας και για μια αποτελεσματικότερη ένταξη στην
παραγωγή προϊόντων των γυναικών, των νέων και
των Ρομά, από τους οποίους σήμερα προέρχεται
το 9-10% των ατόμων εργάσιμης ηλικίας. Μόνο οι
νέοι της ομάδας ατόμων όπου κανείς δεν εργάζεται
ούτε σπουδάζει κοστίζουν στη Βουλγαρία σχεδόν
το 2,3% του ΑΕΠ.
Πρέπει να προωθούνται η αύξηση των εσόδων
και οι αποταμιεύσεις, ακόμα και με την αύξηση της
ηλικίας συνταξιοδότησης, ήτοι της περιόδου απασχόλησης, κατά τον οποίο είναι δυνατές οι αποταμιεύσεις, λόγω του ότι μέχρι τα μέσα του αιώνα το
συνταξιοδοτικό σύστημα θα αντιμετωπίζει συνεχή
έλλειψη πόρων. Επειδή η Βουλγαρία είναι από τις
χώρες με την πιο μεγάλη άδεια μητρότητας, μπορεί
να εξεταστεί η συρρίκνωσή της, αλλά σε συνδυασμό με τη διεύρυνση της φροντίδας για τα παιδιά
και με ευέλικτες μορφές απασχόλησης και κατ’ οίκον εργασίας.
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Тази есен се очаква последната вълна от
разрастването на софийския пазар на търговски площи. През септември ще отвори
Plaza West на западната дъга на околовръстното шосе, където ключовите наематели
ще са Carrefour, кино „Арена“ и спортната
верига Decathlon. Също през втората половина на 2014 г. се очаква откриването на
Sofia South Ring Mall, който се намира до магазина на IKEA. Пред завършване е и строежът на Mega Mall в квартал „Люлин“. За него
липсва информация за планираната дата за
откриване.

Αυτό το φθινόπωρο αναμένεται το τελευταίο κύμα της διεύρυνσης της αγοράς εμπορικών
εκτάσεων στη Σόφια. Τον Σεπτέμβριο θα ανοίξει
το Plaza West στο δυτικό τμήμα της περιφερειακής οδού, όπου οι σημαντικότεροι ενοικιαστές θα
είναι το Carrefour, ο κινηματογράφος Arena και
η αθλητική αλυσίδα Decathlon. Επίσης, μέσα στο
δεύτερο εξάμηνο του 2014 αναμένεται το άνοιγμα
του Sofia South Ring Mall, το οποίο βρίσκεται κοντά
στο κατάστημα ΙΚΕΑ. Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και
η κατασκευή του Mega Mall στη συνοικία Lyulin,
όπου αναμένονται πληροφορίες σχετικά με την
προγραμματισμένη ημερομηνία εγκαινίασης.

Ниски доходи Xαμηλό εισόδημα
Близо една четвърт от домакинствата в
България живеят под прага на бедността,
показват данните от анализ на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) към декември. Това означава, че
1.6 млн. души живеят с 214 лв. доход месечно,
което е повече от два пъти по-малко от
необходимите 565 лв., на колкото е изчислена издръжката на един човек. Въпреки че в
страната бе отчетена дефлация, данните
на синдикалната организация показват, че
издръжката на живот през 2013 г. се е увеличила с 0.5% спрямо предходната година.
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Σχεδόν το ένα τέταρτο των νοικοκυριών στη
Βουλγαρία ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας,
όπως δείχνουν τα στοιχεία από την ανάλυση της
Συνομοσπονδίας Ανεξάρτητων Συνδικάτων Βουλγαρίας (CITU), που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο.
Αυτό σημαίνει ότι 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν
με εισόδημα 214 BGN το μήνα. Το εισόδημα αυτό είναι δύο φορές χαμηλότερο από τα απαραίτητα 565
BGN, με βάση τα οποία υπολογίζεται η συντήρηση
ενός ατόμου. Παρά το γεγονός ότι στη χώρα καταγράφεται αποπληθωρισμός, τα στοιχεία της Συνομοσπονδίας δείχνουν, ότι το κόστος ζωής το 2013 αυξήθηκε κατά 0,5 % σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

КТБ придоби
Креди Агрикол
България
Η Corporate
Commercial
Bank απέκτησε
τη Crédit
Agricole
Βουλγαρίας
Crédit Agricole
S.A. обяви подписването на договор за продажба
на Креди Агрикол
България ЕАД (бивша Емпорики
Банк) на българската Корпоративна
търговска банка
АД. Финализирането на сделката е
предмет на процес по одобрение
от съответните
регулаторни органи. От КТБ обявиха, че двете банки
ще продължат
да съществуват
като две отделни институции на
българския пазар.
Цената на сделката не бе съобщена.
Η Crédit Agricole
S.A. ανακοίνωσε ότι
υπεγράφη η σύμβαση
για την πώληση της
Crédit Agricole Βουλγαρίας EAD (πρώην
Εμπορική Τράπεζα)
στη βουλγαρική Corporate Commercial
Bank. Η οριστικοποίηση της συναλλαγής
υπόκειται σε διαδικασία έγκρισης από τις
αρμόδιες ρυθμιστικές
αρχές. Από την CCB
ανακοίνωσαν, ότι οι
δύο τράπεζες θα συνεχίσουν να υφίστανται ως δύο ξεχωριστές τράπεζες στη
βουλγαρική αγορά. Η
τιμή της συναλλαγής
δεν ανακοινώθηκε.

Снимки: Forbes; пр

Вълна ОТ НОВИ молове
νέΑ εμπορικα κέντρα στη σοφια

Няма сделка за „Доверие“
Ακυρώθηκε η αγορά του
ασφαλιστικού ταμείου «Ντοβέριε»
Купувачът на най-голямата пенсионна компания в България - ПОК
„Доверие“, се е отказал от сделката, съобщиха представители на
мажоритарния собственик Vienna Insurance Group. Фондът „Доверие“, който управлява активи на стойност близо 2 млрд. лв., трябваше да бъде продаден на регистрираната във Великобритания
компания United Capital. Купувачът трябваше да внесе документи в
Комисията за финансов надзор, за да получи сделката одобрение, но
до тази стъпка така и не се стигна.

„Актор – Хелектор“
подписа договор
Σύμβαση έργου υπέγραψε
η κοινοπραξία «Άκτωρ ΑΕ
& Ηλέκτωρ ΑΕ»

Ο αγοραστής της μεγαλύτερης εταιρείας συνταξιοδοτικής ασφάλισης στη
Βουλγαρία PIC «Ντοβέριε» αρνήθηκε τη συμφωνία, όπως ανακοίνωσαν οι εκπρόσωποι του ιδιοκτήτη της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Vienna Insurance Group. Το ταμείο «Ντοβέριε», που διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 2 δισ. BGN, έπρεπε να πωληθεί στην πιστοποιημένη
εταιρεία από το Ηνωμένο Βασίλειο United Capital. Ο αγοραστής έπρεπε να υποβάλει τα απαραίτητα έγγραφα στην Επιτροπή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας
για να εγκριθεί η συναλλαγή, αλλά αυτή η υποβολή δεν έγινε ποτέ.

Столичната община подписа договора за
строителство на завода за боклук с гръцкото обединение „Актор – Хелектор“.
Споразумението е свързано с проектиране и изграждане на съоръжението и е
на стойност 213.4 млн. лв. Договорът
е подписан след получаване на официално писмо от Европейската комисия, в
което тя посочва, че не е установила нарушения на европейското законодателство. Срокът за изграждане на съоръжението е 19 месеца. Инсталацията е част
от интегрираната система за третиране на битовите отпадъци на Столичната община, финансирана с евросредства.

Жилищата поевтиняват
Πτωση τιμων στην αγορα κατοικιασ
През периода октомври - декември на 2013 г. пазарните цени
на жилищата са поевтинели с 1.2
на сто спрямо същото тримесечие на 2012 г., показват данните
на НСИ. Средната пазарна цена
на жилищата за страната през
2013 г. е 866 лв. на кв. метър. Очаквано най-високи са средните
цени в София - 1440 лв. на кв.м, и
във Варна - 1391 лв. на кв.м.

Kατά την περίοδο ΟκτωβρίουΔεκεμβρίου του 2013 οι τιμές αγοράς
κατοικιών ήταν κάτω από το 1,2% σε
σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο
του 2012, όπως δείχνουν τα στοιχεία
της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.
Η μέση τιμή των κατοικιών στη χώρα
το 2013 ήταν 866 BGN ανά τ.μ. Η αναμενόμενη υψηλότερη μέση τιμή στη
Σόφια είναι 1440 BGN ανά τ.μ. και στη
Βάρνα - 1391 BGN ανά τ.μ.

Οι εταιρίες «Άκτωρ ΑΕ & Ηλέκτωρ ΑΕ»
θα κατασκευάσουν το εργοστάσιο απορριμάτων στη Σόφια. Ο Δήμος της Σόφιας υπέγραψε σύμβαση για την κατασκευή εργοστασίου
επεξεργασίας απορριμμάτων με την ελληνική
κοινοπραξία των ελληνικών κατασκευαστικών
επιχειρήσεων «Άκτωρ ΑΕ & Ηλέκτωρ ΑΕ». Η
σύμβαση περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την
κατασκευή του έργου και ανέρχεται στο ποσό
των 213.400.000 BGN. H σύμβαση υπεγράφη
μετά την παραλαβή της επίσημης επιστολής
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία αναφέρεται, ότι δεν έχουν βρεθεί παραβιάσεις των
Ευρωπαϊκών κανονισμών. Η προθεσμία για την
υλοποίηση του έργου είναι 19 μήνες. Η εγκατάσταση αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου
συστήματος για την επεξεργασία των αστικών
στερεών αποβλήτων στο Δήμο της Σόφιας, το
οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΕ.
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Амбициозни цели
Φιλόδοξοι στόχοι

24 | ХОРИЗОНТИ / ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Какви са
приоритетите
на гръцкото
председателство
на Европейския
съюз
От Веселин Митков

Ποιες είναι οι
προτεραιότητες της Ελληνικής προεδρίας
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
του Βεσελίν Μίτκοφ

Η

Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια μεταβατική για την Ευρώπη φάση. Με τα λόγια
αυτά ο υφυπουργός Εξωτερικών της
Ελλάδας Δημήτρης Κούρκουλας απευθύνθηκε στο
κοινό στη διάσκεψη «THE EU-BALKAN SUMMIT:
Ανοίγοντας τον δρόμο της ανάκαμψης και της ανάπτυξης» που έλαβε χώρα στη Σόφια.
«Η κρίση χρέους επέβαλε την υιοθέτηση σκληρής δημοσιονομικής πολιτικής προκειμένου να διατηρηθεί η οικονομική σταθερότητα. Το μέγεθος της
κρίσης, η ύφεση και η ανεργία μείωσαν την εμπιστοσύνη στην ΕΕ. Επιπλέον, η κοινωνική συνοχή κλονίστηκε σημαντικά, κυρίως στις χώρες όπου η κρίση
έγινε ιδιαίτερα αισθητή», πρόσθεσε ο Κούρκουλας.
Ακριβώς για τον λόγο αυτό, τόνισε ο ίδιος, «η ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να
ανταποκριθεί στις προκλήσεις των καιρών».
Αυτό σημαίνει πως η Ελλάδα θέτει φιλόδοξους
στόχους για την εξάμηνη προεδρία της Ευρωπαϊκής

Снимка: Forbes

Г

ърция поема председателството
на Европейския съюз в една преходна за Европа фаза. Така зам.-министърът на външните работи
на Гърция Димитрис Куркулас се обърна към
публиката по време на конференцията „THE
EU-BALKAN SUMMIT: Проправяне на път към
възстановяване и растеж“ в София.
„Дълговата криза наложи приемането на
строга фискална политика, за да се запази
финансовата стабилност. Размерът на кризата, рецесията и безработицата намалиха доверието в ЕС. Още повече, социалното единство пострада сериозно, особено в
страните, където кризата се усети по-съществено“, каза още Куркулас. Ето защо,
подчерта той, „гръцкото председателство
на Европейския съюз трябва да отговори на
предизвикателствата на времето“.
Това означава, че Гърция си поставя амби-

циозни цели за своето шестмесечно председателство на Европейския съюз, което
започна на 1 януари 2014 г. Атина пое ротационното председателство на ЕС за пети
път след 1983, 1988, 1994 и 2003 г. Страната
възнамерява да постигне напредък по две
критични за Евросъюза теми – насърчаването на икономическия растеж и контрола на
имиграцията.
Премиерът Андонис Самарас говори за
„председателство на надеждата“. Като поконкретни цели той открои решаването
на проблема с младежката безработица, от
който сериозно е засегната и самата Гърция.
Атина има задачата да работи и за утвърждаване на банковия съюз, за който в края на
2013 г. държавите от еврозоната постигнаха съгласие и предстои одобрението му от
Европейския парламент.
Гърция ще похарчи само 50 милиона евро
за шестте месеца. За сравнение, в последните години други страни-членки са харчили
по 70-80 милиона евро за своите европейски
председателства. Това накара международните медии да пишат за едно „спартанско
председателство“.
Председателят на Европейската комисия
Жозе Мануел Барозу насърчи гръцкото председателство. „Това е чудесна възможност
да се покаже, че Гърция е способна не само да
реши собствените си проблеми, но и да даде
принос към европейския проект“, каза той.
Атинският политолог Панайотис Йоакаймидис също е убеден, че Гърция ще се справи
достойно с ротационното председателство. Един успех би помогнал на гърците да
подобрят имиджа си и да си върнат доверието на европейските партньори. „Убеден
съм, че това ще стане“, казва професорът.
Йоакаймидис акцентира върху приоритета спрямо миграционната политика и тази
спрямо бежанците. Съществува конфликт
между националните интереси и общоевропейското виждане, смята той. „Предишните гръцки правителства участваха в
изработването на регламента от Дъблин,
въпреки че имаха възражения срещу него. Те
се опасяваха, че страните по периферията
на Европа ще трябва да поемат отговорността за бежанците”, казва Йоакаймидис.
Политологът не вярва, че Атина ще се
опитва да инициира преработване на регламента от Дъблин. Според него обаче е
възможно да има и някои леки подобрения:
„На дневен ред са мерки по подсилването на
Агенцията за охрана на европейските граници Фронтекс, както и консултации с новата
работна група за Средиземно море”, каза професор Йоакаймидис.
След Гърция на 1 юли щафетата за шест
месеца ще поеме Италия.

„Това е чудесна възможност да
се покаже,
че Гърция
е способна не само
да реши
собствените си проблеми, но
и да даде
важен принос към европейския
проект“
Жозе Мануел Барозу
Председател на Европейската комисия

«Είναι μια
θαυμάσια
ευκαιρία να
αποδειχθεί
πως η Ελλάδα είναι ικανή όχι μόνο
να επιλύσει
τα προβλήματά της,
αλλά και να
συνεισφέρει
σημαντικά
στο ευρωπαϊκό εγχείρημα»
Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο
Πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ένωσης, η οποία ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2014.
Η Αθήνα ανέλαβε την εκ περιτροπής προεδρία της
ΕΕ για πέμπτη κατά σειρά φορά μετά το 1983, 1988,
1994 και το 2003. Η χώρα προτίθεται να πετύχει
πρόοδο σε δύο κρίσιμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση
θέματα – την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και τον έλεγχο της μετανάστευσης.
Ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς μίλησε για
«προεδρία της ελπίδας». Ως πιο συγκεκριμένους
στόχους ο Σαμαράς εξήρε την επίλυση του προβλήματος με την ανεργία των νέων που έπληξε σοβαρά
την ίδια την Ελλάδα. Η Αθήνα έχει την υποχρέωση
να εργαστεί για την επικύρωση της τραπεζικής ένωσης, για την οποία συμφώνησαν στα τέλη του 2013
οι χώρες της Ευρωζώνης, ενώ επίκειται η επικύρωσή
της από το Ευρωκοινοβούλιο.
Η Ελλάδα θα δαπανήσει μόλις 50 εκατομμύρια
ευρώ για το εξάμηνο της προεδρίας. Συγκριτικά τα
τελευταία χρόνια άλλες χώρες-μέλη δαπάνησαν 7080 εκατομμύρια ευρώ για τις ευρωπαϊκές προεδρίες
τους. Το γεγονός αυτό στάθηκε αφορμή τα διεθνή
μέσα μαζικής ενημέρωσης να κάνουν λόγο για μια
«σπαρτιάτικη προεδρία».
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ
Μανουέλ Μπαρόζο μίλησε ενθαρρυντικά για την
ελληνική προεδρία. «Είναι μια θαυμάσια ευκαιρία
να αποδειχθεί πως η Ελλάδα είναι ικανή όχι μόνο να
επιλύσει τα προβλήματά της, αλλά και να συνεισφέρει σημαντικά στο ευρωπαϊκό εγχείρημα», είπε ο
ίδιος.
Ο έλληνας καθηγητής πολιτικών επιστημών Παναγιώτης Ιωακειμίδης επίσης δήλωσε πεπεισμένος
πως η Ελληνική προεδρία θα είναι επιτυχημένη. Μια
επιτυχία θα μπορούσε να βοηθήσει τους Έλληνες
να βελτιώσουν την εικόνα τους και να ανακτήσουν
την εμπιστοσύνη των ευρωπαϊκών εταίρων τους.
«Πιστεύω πως αυτό θα γίνει», πρόσθεσε ο αθηναίος
καθηγητής.
Ο καθηγητής Ιωακειμίδης τόνισε την προτεραιότητα της μεταναστευτικής πολιτικής και της
πολιτικής για τους πρόσφυγες. Υπάρχει σύγκρουση
μεταξύ των εθνικών συμφερόντων και του κοινού
ευρωπαϊκού οράματος, θεωρεί ο ίδιος. «Οι προηγούμενες ελληνικές κυβερνήσεις συμμετείχαν στην
επεξεργασία του Κανονισμού του Δουβλίνου, παρόλο που είχαν ενστάσεις για ορισμένες διατάξεις του.
Φοβούνταν πως οι χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας θα πρέπει να αναλάβουν τη βασική ευθύνη
για τους πρόσφυγες», είπε ο Ιωακειμίδης.
Ο πολιτικός αναλυτής δεν πιστεύει πως η Αθήνα
θα εισηγηθεί την αναθεώρηση του Κανονισμού του
Δουβλίνου. Κατά τη γνώμη του ωστόσο είναι πιθανό να γίνουν κάποιες μικρές τροποποιήσεις: «Στην
ημερήσια διάταξη βρίσκονται θέματα σχετικά με
την ενίσχυση της Υπηρεσίας για τη διαχείριση της
επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα
των κρατών-μελών της Ε.Ε. Frontex, όπως και διαβουλεύσεις με τη νέα ομάδα εργασίας για τη Μεσόγειο», σημείωσε ο καθηγητής Ιωακειμίδης.
Μετά την Ελλάδα τη σκυτάλη για το επόμενο
εξάμηνο θα αναλάβει η Ιταλία.
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Производителите
на електроенергия
от възобновяеми
източници (ВЕИ) да
плащат цена за достъп до преносната
мрежа, предложи
работна група в Държавната комисия за
енергийно и водно
регулиране (ДКЕВР).
Подобни цени бяха
въведени през 2012 г.,
но мярката беше
отхвърлена с решение на Върховния
административен
съд. Членът на ДКЕВР
Еленко Божков обясни, че ако предложението бъде прието,
екоцентралите ще
плащат на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)
по около 2.70 лв., без
да уточнява на каква точно база ще се
удържа сумата.
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Οι παραγωγοί ενέργειας ανανεώσιμων
πηγών (ΑΠΕ) θα πληρώνουν τέλος για την
πρόσβασή τους στο
δίκτυο μεταφοράς, πρότεινε η ομάδα εργασίας
της Κρατικής Επιτροπής Ρύθμισης Ενέργειας και Υδάτων. Τα εν
λόγω τέλη εισήχθησαν
το 2012, αλλά το μέτρο
απορρίφθηκε με απόφαση του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου.
Ο κ. Ελένκο Μπόζκοφ,
μέλος της Ρυθμιστικής
Επιτροπής, εξήγησε ότι
αν εγκριθεί η πρόταση,
οι σταθμοί ενέργειας
ανανεώσιμων πηγών θα
πρέπει να πληρώνουν
το Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας (ESO) 2,70 BGN,
χωρίς να διευκρινίζει
ακριβώς σε τι είδους
βάση θα πληρώνεται το
ποσό.

Комюнике за установяване на
партньорство и сътрудничество между България и Китай беше
прието в рамките на държавното посещение на президента Росен Плевнелиев в Китай.
Държавният глава се срещна с
китайския си колега Си Цзинпин.
България и Китай ще търсят
нови форми на сътрудничество в селското стопанство и
ще работят за разширяване на
партньорството по проекти,
свързани с изграждането на високоскоростни магистрали, тунели, мостове и други проекти.

Κοινό ανακοινωθέν σχετικά με
τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και
συνεργασίας μεταξύ της Βουλγαρίας
και της Κίνας πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο της κρατικής επίσκεψης του
Προέδρου Ρόσεν Πλεβνέλιεφ στην
Κίνα. Ο αρχηγός του κράτους συναντήθηκε με τον Κινέζο ομόλογό του
Xi Jinping. Η Βουλγαρία και η Κίνα θα
αναζητήσoυν νέες μορφές συνεργασίας στον τομέα της γεωργίας και θα εργαστούν για την επέκταση της συνεργασίας, πάνω σε έργα που σχετίζονται
με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων
υψηλής ταχύτητας, σήραγγες, γέφυρες και άλλων έργων.

Критичен доклад
Κριτική έκθεση
Европейската комисия критикува напредъка в борбата срещу
корупцията и организираната престъпност в България в последния си доклад относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка. Като цяло докладът оценява напредъка на страната като все още недостатъчен и крехък, а в частта
за съдебната система отчита слаби резултати при назначенията. „Широко разпространената корупция се приема като сериозен проблем и представлява значително предизвикателство за
властите в България“, отбелязват от ЕК.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπη, στην τελευταία έκθεσή της για την πρόοδο της
χώρας, επέκρινε δριμύτατα τη Βουλγαρία, όσον αφορά την καταπολέμηση
της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, στο πλαίσιο της συνεργασίας και του ελέγχου. Εν συντομία, η έκθεση αξιολογεί πως η πρόοδός της
χώρας εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής και εύθραυστη, ενώ στο κομμάτι του
δικαστικού συστήματος σημειώνονται χαμηλά αποτελέσματα στις προσλήψεις. «Η διαδεδομένη διαφθορά θεωρείται ως ένα σοβαρό πρόβλημα και θέτει μια σημαντική πρόκληση για τις αρχές της Βουλγαρίας», δηλώνουν απο ЕЕ.

Снимки: Forbes

Нова ВЕИ такса
Νέα εισφορα στις
ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας

Партньорство между България и Китай
Συνεργασια μεταξύ της
Βουλγαρίας και της Κίνας

Нова партия
Καινούργιο κόμμα

Забраната за пушене остава
Παραμένει η απαγόρευση του καπνίσματος
БСП, ДПС и „Атака“ не събраха достатъчно гласове в парламента, за
да либерализират забраната за пушене на публични места и да върнат стария режим с отделни зони за пушачи. Поправката в Закона
за здравето имаше предвидени редакции, но нито една от тях не бе
гласувана.

Бившият телевизионен водещ Николай
Бареков официално е в политиката. На учредителния конгрес на партията му „България
без цензура“ делегатите приеха устава на
формацията и с 3211 гласа „за“ единодушно
го избраха за председател. Сред гостите на
конгреса беше пенсионираният американски
генерал Уесли Кларк (главнокомандващ силите на НАТО в Европа от 1997 до 2000 година). Сред основателите на партията са бившият депутат от „Атака“ Калина Крумова
и преминалият през СДС, ДСБ и РЗС Димитър
Абаджиев.

Τα πολιτικά κόμματα BSP, DPS και «Ατάκα» δεν συγκέντρωσαν αρκετές
ψήφους στο Κοινοβούλιο για την απελευθέρωση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, έτσι ώστε να επιστρέψει ο νόμος που προέβλεπε ξεχωριστούς χώρους για τους καπνιστές. Η τροποποίηση του νόμου περί Υγείας είχε προβλέψει
αλλαγές, αλλά καμία από αυτές δεν ψηφίστηκε.

Държавата планира национализация
Το κράτος σχεδιάζει κρατικοποιήσεις
Плановете на правителството за национализация на частни
предприятия пред фалит добиха
конкретни очертания. Икономическият министър Драгомир
Стойнев определи края на февруари като срок за финализиране на
сделката за „Химко“, а Българският енергиен холдинг (БЕХ) обяви,
че търси оценител за „Ремотекс
- Раднево“. Цената на сделката
за производителя на карбамид
„Химко“ (в несъстоятелност),
ще е около 50 млн. лв.

Сидеров
без
имунитет
Ο Σιντέροφ
χωρίς ασυλία

Τα σχέδια της κυβέρνησης να κρατικοποιήσει ιδιωτικές εταιρείες, που
αντιμετωπίζουν πτώχευση πήραν
συγκεκριμένη μορφή. Ο k. Ντραγκομίρ Στόινεφ όρισε το τέλος του Φεβρουαρίου ως τελική προθεσμία για
την ολοκλήρωση της συμφωνίας σε
σχέση με το εργοστάσιο «Himko», ενώ
ο Βουλγαρικός Ενεργειακός Όμιλος
ανακοίνωσε, ότι αναζητά αξιολογητές για το εργοστάσιο μηχανολογίας
«REMOTEX». Η τιμή της συναλλαγής
για τον παραγωγό ουρίας «Himko» (σε
πτώχευση) θα είναι περίπου 50 εκατ.

Лидерът на „Атака“ Волен Сидеров се отказа от депутатския си имунитет. Искането за отнемането на имунитета на Сидеров беше внесено в Народното събрание
от главния прокурор Сотир Цацаров, след
като прокуратурата започна наказателно
преследване срещу него по повод скандал на
летището във Варна. Лидерът на „Атака“
бе обвинен, че се държал грубо с френския
дипломатически служител Стефани Дюмортие и влязъл в схватка с двама мъже, единият от които полицай.

Ο πρώην τηλεοπτικός παρουσιαστής Νικολάι
Μπαρέκοφ μπήκε επίσημα στην πολιτική. Στο ιδρυτικό συνέδριο του κόμματός του «Βουλγαρία χωρίς
λογοκρισία», οι παρόντες ενέκριναν το καταστατικό του σχηματισμού και τον εξέλεξαν ομόφωνα
ως πρόεδρο με 3211 ψήφους «υπέρ». Μεταξύ των
προσκεκλημένων του συνεδρίου ήταν ο συνταξιούχος Αμερικανός Στρατηγός Wesley Clark (διοικητής
των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, 1997-2000).
Μεταξύ των ιδρυτών του κόμματος είναι η πρώην
βουλευτής του κόμματος «Ataka» Καλίνα Κρούμοβα
και ο Ντιμίτερ Αμπατζίεφ, ο οποίος έχει περάσει από
το SDS, το DSB και το RZS.

Ο ηγέτης του πολιτικου κομματος «Ατακα» Βόλεν Σιντέροφ εγκατέλειψε τη βουλευτική
ασυλία του. Η αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Σιντέροφ προτάθηκε στο Κοινοβούλιο
από τον Γενικό Εισαγγελέα Σοτίρ Τσατσάροφ. Οι εισαγγελικές αρχές άσκησαν ποινική δίωξη εναντίον
του Βόλεν Σιντέροφ με αφορμή το σκάνδαλο στο
αεροδρόμιο της Βάρνας. Ο ηγέτης του κόμματος
«Ατάκα» κατηγορήθηκε, ότι υπήρξε αγενής απέναντι στον Γάλλο διπλωμάτη Stephanie Dumortier
ενώ έχει εμπλακεί και σε καυγά με δύο άντρες, ο
ένας εκ των οποίων είναι αστυνομικός.
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Драгомир Стойнев:

„Заложихме на
партньорство с
българските фирми
чрез открит диалог“
Ντραγκομίρ Στόινεφ:

Снимки: МС

«Ποντάραμε στη
συνεργασία με τις
βουλγαρικές επιχειρήσεις
μέσω ανοιχτού διαλόγου»
Г-н Стойнев, правителството обяви, че
„Бюджет 2014” е насочен към ускоряването на икономическия растеж. Как планирате да се случи това?
В програмата на нашето правителство
„Държавност, развитие, справедливост“ са
заложени мерки, които да създадат предпоставки за икономически растеж в България.
Тяхното изпълнение ще доведе до устойчиво
икономическо развитие и конкурентоспособност, ефективно външноикономическо
сътрудничество, дългосрочно развитие на
туризма и конкурентоспособна енергетика.
Европейската банка за възстановяване и развитие и Европейската комисия вече потвърдиха, че очакваният ръст на икономиката у
нас за 2014 г. е 1.8%. Стремежът ни обаче е
да надвишим 2%. През третото тримесечие
на 2013 г. отчетохме ръст от 0.8%. Крупните инвестиционни проекти, по които работим, като изграждането на нов 7-и блок на
АЕЦ „Козлодуй”, на междусистемните газови
връзки със съседните ни страни и стартира-

Министърът на икономиката
и енергетиката в ексклузивно
интервю на главния редактор
на „Балкански хоризонти” Веселин Митков
Ο Υπουργός Οικονομίας και
Ενέργειας σε αποκλειστική συνέντευξη στον αρχισυντάκτη των
«Βαλκανικών Οριζόντων» Βεσελίν Μίτκοφ.

Κ. Στόινεφ, η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως ο Προϋπολογισμός 2014 αποσκοπεί στην επιτάχυνση
της οικονομικής ανάπτυξης. Πώς σχεδιάζετε να
πετύχετε τον στόχο αυτό;
Στο πρόγραμμα της κυβέρνησής μας που τιτλοφορείται «Κράτος, ανάπτυξη, δικαιοσύνη» προβλέπονται μέτρα που θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις
για την οικονομική ανάπτυξη της Βουλγαρίας. Η
εφαρμογή τους θα φέρει ως αποτέλεσμα σταθερή οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα,
αποτελεσματική οικονομική συνεργασία με άλλες
χώρες, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του τουρισμού
και ανταγωνιστικό τομέα της ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη επιβεβαίωσαν πως στη
Βουλγαρία το 2014 αναμένεται ανάπτυξη της τάξεως
του 1,8%. Η προσπάθειά μας όμως είναι να υπερβούμε το 2%. Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2013 σημειώσαμε ανάπτυξη της τάξεως του 0,8%. Τα επενδυτικά σχέδια κλίμακας πάνω στα οποία εργαζόμαστε,
όπως η κατασκευή έβδομου αντιδραστήρα στον
Πυρηνικό Σταθμό «Κοζλοντούι», οι διασυστημικές
συνδέσεις φυσικού αερίου με τις γείτονες χώρες και
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Интервю / συνέντευξη
нето на проекта „Южен поток” ще окажат
огромен ефект за ръста на икономиката и
откриването на нови работни места. Основания за тази прогноза са и благоприятното
развитие на външното търсене, което ще
се отрази директно върху увеличението на
българския износ, нарастването на вътрешното потребление и инвестициите. Правителството вече предприе нужните мерки
за намаляване на лицензионните, разрешителните и регистрационните режими, за да
облекчи бизнеса. Промените в Закона за обществените поръчки, които ще дадат повече прозрачност и достъп на малките и средните предприятия до конкурси и търгове, са
на дневен ред в парламента. За да се случат
всички предприети от правителството
реформи, ние заложихме на партньорство с
българските фирми чрез открит диалог.
Вие често говорите за сигурността и предвидимостта, от която има нужда бизнесът. Това ли е ключът към увеличаване на
чуждестранните инвестиции?
В началото на мандата си заварихме неработеща икономика, притиснати до стената фирми, задушени от административна
тежест и дългове. През изминалите седем
месеца възстановихме социално-икономическата стабилност и стартирахме реформи
във всички области. Една от първите задачи
пред нашето правителство бе възстановяването на диалога с бизнеса. Преустановен
бе административният натиск върху фирмите с приемането на първия пакет мерки
за намаляване на разрешителните и регулаторни режими. Показахме, че сме отговорни към българския бизнес и ускорихме разплащането на държавата към тях. От края на
месец май до декември 2013 г. в българските
фирми влязоха близо 2.5 млрд. лв. по европейските програми. Със 131 млн. лв. от актуализацията на бюджета бяха изплатени всички
просрочени задължения по договорите на
фирмите. Безпрецедентно бе връщането на
ДДС - до края на декември 2013 г. компаниите
получиха обратно близо 550 млн. лв.
Наложихме политика на диалог с бизнеса,
защото инвеститорите искат наистина
доверие, сигурност и предвидимост. Не увеличихме данъците, фискалният резерв е над
законовия минимум, има законност. В резултат за първи път за през последните две години отчетохме ръст на брутния вътрешен
продукт - 1.5% за третото тримесечие на
2013 г. на годишна база. Страната ни е сред
лидерите в ЕС по нисък бюджетен дефицит
и публична задлъжнялост.
Вие работите усилено и за намиране на
нови пазари за българския бизнес. Кои са ус30 | ХОРИЗОНТИ / ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
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η εκκίνηση του έργου “South Stream” θα έχουν σημαντικό αποτέλεσμα για την άνοδο της οικονομίας
και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Βάση για
την πρόβλεψη αυτή αποτελούν και η ευνοϊκή πορεία
της εξωτερικής ζήτησης που θα επηρεάσει άμεσα
την ανοδική πορεία των εξαγωγών μας και η αύξηση
της εσωτερικής κατανάλωσης και των επενδύσεων.
Η κυβέρνηση ήδη έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για
τον περιορισμό των καθεστώτων αδειών και εγγραφής σε μητρώα, για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις.
Οι αλλαγές στον Νόμο περί Κρατικών Προμηθειών
που αποσκοπούν στη μεγαλύτερη διαφάνεια και την
ευκολότερη πρόσβαση σε διαγωνισμούς και διαδικασίες προμηθειών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη του Κοινοβουλίου. Για να πραγματοποιηθούν όλες οι μεταρρυθμίσεις που προβλέπει η κυβέρνηση ποντάραμε στη
συνεργασία με τις βουλγαρικές επιχειρήσεις μέσω
ανοιχτού διαλόγου.
Συχνά κάνετε λόγo για την ασφάλεια και την
προβλεψιμότητα που χρειάζονται οι επιχειρήσεις. Αυτό είναι το κλειδί της αύξησης των ξένων
επενδύσεων;
Στην αρχή της θητείας μας παραλάβαμε μη λειτουργούσα οικονομία, γονατισμένες εταιρείες, πνιγμένες από τα χρέη και το διοικητικό βάρος. Κατά τους
τελευταίους εφτά μήνες αποκαταστήσαμε την κοινωνική και οικονομική σταθερότητα και ξεκινήσαμε
μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς. Ένα από τα
πρώτα θέματα που αντιμετώπισε η κυβέρνησή μας
ήταν η επανεκκίνηση του διαλόγου με τις επιχειρήσεις. Καταργήθηκε η διοικητική πίεση πάνω στις
εταιρείες μέσω της ψήφισης του πρώτου πακέτου
μέτρων για τη μείωση των καθεστώτων αδειών και
ρυθμίσεων. Δείξαμε πως ενεργούμε με υπευθυνότητα προς όφελος των βουλγαρικών επιχειρήσεων
και επιταχύναμε την αποπληρωμή των κρατικών
οφειλών προς τις εταιρείες. Από τα τέλη Μαΐου μέχρι
τον Δεκέμβριο του 2013 οι βουλγαρικές επιχειρήσεις
απορρόφησαν πάνω από 2,5 δισ. λέβα από ευρωπαϊκά κονδύλια. Με το ποσό των 131 εκ. λέβα από
την επικαιροποίηση του προϋπολογισμού του 2013
εξοφλήθηκαν όλες οι εκπρόθεσμες οφειλές του
κράτους από συμβάσεις με εταιρείες. Άνευ προηγουμένου πρόοδος υπάρχει και στην επιστροφή ΦΠΑ –
μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2013 οι εταιρείες έλαβαν
πίσω σχεδόν 550 εκατ. λέβα.
Επιβάλαμε την πολιτική διαλόγου με τις επιχειρήσεις, επειδή αυτό που πραγματικά επιθυμούν οι
επενδυτές είναι εμπιστοσύνη, ασφάλεια και προβλεψιμότητα. Δεν αυξήσαμε τους φόρους, το δημοσιονομικό απόθεμα βρίσκεται πάνω από το καθορισμένο με τον νόμο κατώτατο όριο, επιβάλαμε την
τήρηση των νόμων. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι το
γεγονός πως για πρώτη φορά τα τελευταία δύο έτη η
χώρα κατέγραψε αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος – κατά 1,5% για το τρίτο τρίμηνο του 2013
σε ετήσια βάση. Η χώρα μας είναι ανάμεσα στις πρώτες
χώρες της ΕΕ στο κριτήριο του χαμηλού ελλείμματος του
προϋπολογισμού και του χαμηλού δημόσιου χρέους.

пехите ви в това отношение?
В резултат на нашата активна политика
износът на България за периода юни-септември 2013 г. се увеличи с повече от 5%, стокообменът - с над 4%, спадът на отрицателното търговско салдо е близо 13%. Износът е
основен двигател на икономическия растеж
и затова го ориентираме и към перспективни пазари извън ЕС – Азия, Катар, бившите
съветски републики, Азербайджан, Узбекистан, Ирак. За да подкрепи тази тенденция,
нашето министерство стартира реформа
в задграничните служби по търговско-икономическите въпроси, чрез която ще се въведе
нова система за планиране и оценка на работата им.
Разбира се, за нас са важни и добрите отношения с балканските страни, сред които
важно място заема Гърция. Нашето правителство вижда голям потенциал за развитието на двустранните отношения.
Как оценявате ролята на гръцките компании и инвестиции в България?
През годините търговските отношения
между България и Гърция винаги са били изключително добри и ние оценяваме положително възможността за тяхното развитие

„Доверието
на инвеститорите в
българската
икономика
се връща“
«Αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη των
επενδυτών στη
βουλγαρική
οικονομία»

Εργάζεστε εντατικά για την εξεύρεση νέων αγορών για τις βουλγαρικές επιχειρήσεις. Σημειώσατε επιτυχίες στον τομέα αυτό;
Ως αποτέλεσμα της ενεργού μας πολιτικής οι εξαγωγές της Βουλγαρίας στο διάστημα Ιουνίου-Σεπτεμβρίου 2013 αυξήθηκαν κατά πάνω από 5%, οι
εμπορικές ανταλλαγές αυξήθηκαν κατά 4% και η
μείωση του αρνητικού εμπορικού ισοζυγίου είναι
σχεδόν 13%. Οι εξαγωγές αποτελούν τον βασικό
«κινητήρα» της οικονομικής ανάπτυξης και γι’ αυτό
τις κατευθύνουμε και προς τις αγορές εκτός ΕΕ με
μεγάλες προοπτικές – την Ασία, το Κατάρ, το Ιράκ,
τις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες: Αζερμπαϊτζάν,
Ουζμπεκιστάν. Προκειμένου να στηρίξει την τάση
αυτή το υπουργείο μας ξεκίνησε μεταρρύθμιση στις
υπηρεσίες εμπορικών και οικονομικών υποθέσεων
στις διπλωματικές μας αποστολές του εξωτερικού,
με την οποία θα εισαγάγουμε νέο σύστημα σχεδιασμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της λειτουργίας τους.
Βέβαια, για μας είναι σημαντικές και οι καλές σχέσεις με τις βαλκανικές χώρες, ανάμεσα στις οποίες η
Ελλάδα καταλαμβάνει αξιόλογη θέση. Η κυβέρνησή
μας βλέπει μεγάλες ευκαιρίες για την ανάπτυξη των
διμερών μας σχέσεων.
Πώς εκτιμάτε τον ρόλο των ελληνικών επιχειρήσεων και επενδύσεων στη Βουλγαρία;

Интервю / συνέντευξη
и в бъдеще. Гърция продължава да заема една
от водещите позиции по отношение на
износа и вноса на България. По обем гръцките инвестиции у нас са на трето място от
общо 182 страни. За периода януари – септември 2013 г. гръцките инвестиции у нас
възлизат на 30.8 млн. евро. Гръцките компании, които са инвестирали в страната ни,
работят предимно в секторите търговия,
финансово посредничество и недвижимо
имущество. Сред 100-те най-големи компании - чуждестранни инвеститори в България, четири са с гръцко участие в сектори,
занимаващи се с производство на стомана,
медни и метални изделия, с телекомуникации, търговия с петролни продукти, производство на пиво.
Имате ли конкретни планове как на база
близостта на двете държави икономическите връзки да се засилят още повече?
Една от мерките за засилване на икономическите връзки между двете държави е активизиране на диалога по линия на бизнес
организациите. За нашето правителство
е важно да бъдат чути както становищата и проблемите на българския бизнес, така
и на чуждестранните инвеститори, за да
бъдат разрешени от държавата. Работата
на Гръцкия бизнес съвет в България е отличен пример за ползотворно сътрудничество между представители на българския и на
гръцкия бизнес с цел увеличаване на търговския и инвестиционния поток между двете
страни.
Една от стратегическите и ключови
сфери на взаимодействие между България и
Гърция е енергетиката. Екипът на МИЕ работи по следните два основни приоритета
в енергетиката: стабилизация и диверсификация. Те ще гарантират националната енергийна сигурност чрез разнообразяване на
източниците и маршрутите за доставка на
природен газ. Изграждането на реверсивна
газова връзка с Гърция за нас е една възможност за постигане на тези два приоритета. Реализацията на газопровода е отлична
възможност за засилване на взаимнополезни икономически контакти между нашите
две държави. Проектът за изграждане на
газопровода „България-Гърция” предвижда
строителство на трансгранична реверсивна
тръба с приблизителна дължина 170 км, от
които 145 км ще са на българска територия.
Тя ще свързва гръцката газопреносна система в района на гр. Комотини с българската
газопреносна система в района на гр. Стара
Загора. Проектът е на етап съгласувания
за одобрение на трасе и площадки в двете
страни и проектиране на газопроводната
система.
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„Работата на ГБСБ
е отличен
пример за
ползотворно сътрудничество
между представители
на българския и гръцкия бизнес“
«Η δραστηριότητα του HBCB
αποτελεί ένα
άριστο παράδειγμα για την
επωφελή συνεργασία μεταξύ εκπροσώπων της
ελληνικής και
της βουλγαρικής επιχειρηματικής κοινότητας»

Τα τελευταία χρόνια οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας ήταν πάντα εξαιρετικά
καλές και εκτιμούμε θετικά τη δυνατότητα της μελλοντικής τους ανάπτυξης. Η Ελλάδα εξακολουθεί
να κατέχει μια από τις ηγετικές θέσεις σχετικά με τις
εξαγωγές και τις εισαγωγές της Βουλγαρίας. Ως προς
τον όγκο των ελληνικών επενδύσεων η χώρα αυτή
καταλαμβάνει την τρίτη θέση σε σύνολο 182 χωρών.
Για το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2013 οι
ελληνικές επενδύσεις στη χώρα μας ανέρχονται σε
30,8 εκατ. ευρώ. Οι ελληνικές εταιρείες που έκαναν
επενδύσεις στη χώρα μας δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς του εμπορίου, της χρηματοοικονομικής μεσολάβησης και των ακινήτων. Ανάμεσα στις
100 μεγαλύτερες εταιρείες-επενδυτές στη Βουλγαρία υπάρχουν τέσσερις εταιρείες ελληνικών συμφερόντων, στους τομείς της χαλυβουργίας, της κατεργασίας χαλκού και παραγωγής προϊόντων χαλκού,
των τηλεπικοινωνιών, του εμπορίου πετρελαιοειδών
και της ζυθοποιίας.
Έχετε συγκεκριμένα σχέδια πώς, βάσει της εγγύτητας των δύο χωρών, θα επιταχυνθούν περαιτέρω οι οικονομικές σχέσεις;
Ένα από τα μέτρα ενίσχυσης των οικονομικών
σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών αποτελεί η εντατικοποίηση του διαλόγου στα πλαίσια των επιχειρηματικών οργανώσεων. Για την κυβέρνησή μας
είναι σημαντικό να ακουστούν τόσο οι θέσεις και τα
προβλήματα των βουλγαρικών επιχειρήσεων, όσο
και εκείνα των ξένων επενδυτών, προκειμένου να
αντιμετωπιστούν από την πολιτεία. Η δραστηριότητα του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη
Βουλγαρία αποτελεί ένα άριστο παράδειγμα για την
επωφελή συνεργασία μεταξύ εκπροσώπων της ελληνικής και της βουλγαρικής επιχειρηματικής κοινότητας με σκοπό την αύξηση των εμπορικών και των
επενδυτικών ροών μεταξύ των χωρών μας.
Ένας από τους στρατηγικούς και κεντρικούς τομείς συνεργασίας μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας είναι ο τομέας της ενέργειας. Η ομάδα του υπουργείου
Οικονομίας και Ενέργειας εργάζεται πάνω σε δύο βασικές προτεραιότητες στον τομέα της ενέργειας: τη
σταθερότητα και τη διαφοροποίηση. Οι προτεραιότητας αυτές θα εγγυηθούν την εθνική ενεργειακή
ασφάλεια μέσω της διαφοροποίησης των πηγών και
των οδεύσεων προμήθειας φυσικού αερίου. Η κατασκευή της αντίστροφης σύνδεσης με την Ελλάδα
αποτελεί δυνατότητα επίτευξης των δύο αυτών προτεραιοτήτων. Η υλοποίηση αυτού του αγωγού φυσικού αερίου είναι μια άριστη δυνατότητα ενίσχυσης
των αμοιβαίως επωφελών οικονομικών επαφών μεταξύ των δύο χωρών μας. Το έργο κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας
προβλέπει την κατασκευή διασυνοριακού αντίστροφου αγωγού μήκους περίπου 170 χλμ, από τα οποία
145 επί βουλγαρικού εδάφους. Ο αγωγός αυτός θα
συνδέσει το ελληνικό δίκτυο μεταφοράς φυσικού
αερίου της περιοχής της Κομοτηνής με το αντίστοιχο βουλγαρικό δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου
της περιοχής της Στάρα Ζαγκόρα. Το έργο βρίσκεται

Какви са плановете ви за АЕЦ „Козлодуй”?
България иска да развива ядрената си енергетика и така да гарантира конкурентоспособността на икономиката си в бъдеще.
Проектът за 7-и реактор в АЕЦ „Козлодуй”
е част от тази стратегия. Министерският съвет даде мандат на БЕХ за преговори
с американската компания „Уестингхаус”.
Според експертите технологията АР-1000
е без конкуренция по отношение на безопасността.
Какво трябва да знаят потенциалните
нови външни инвеститори в България –
има ли според вас тайни как да заработи
успешно един чуждестранен бизнес в България?
Коректното отношение към бизнеса, което
правителството осъществява от началото
на мандата си, изсветлява сивата икономика
и привлича инвестициите. Доказателство
за това са предварителните данни на
Българската народна
банка, според които за
периода юни-октомври 2013 г. привлечените преки чуждестранни инвестиции у нас
са в размер на 496 млн.
евро. Те са концентрирани във водещи
сектори като преработваща промишленост, транспорт,
складиране и съобщения, добивна промишленост и търговия.
Доверието на инвеститорите в българската икономика се връща, наблюдавайки
положителната тенденция по отношение
на сертифицираните по Закона за насърчаване на инвестициите проекти. За последните
7 месеца по него сертифицирани и в процес
на сертифициране са проекти на стойност
95 млн. лв., които предвиждат създаването
на 510 нови работни места. Стартираме и
проекти за инвестиции в автомобилната
промишленост на стойност 1.2 млрд. лв.,
създаващи над 8500 работни места. България
има потенциал за привличане на нови външни инвеститори предвид предприетите
от правителството пакети за смекчаване
на административните процедури. Продължаваме да прилагаме най-ниските данъчни
ставки в Европа - 10% корпоративен данък,
0% за реинвестирана печалба в общини с висока безработица, 10% данък върху личните
доходи, 5% данък върху дивидентите.

στο στάδιο συμφωνίας και έγκρισης της όδευσης και
των χώρων των εγκαταστάσεων και σχεδιασμού του
δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου.

„Една от
първите задачи пред
нашето правителство
бе възстановяването
на диалога с
бизнеса“

«Ένα από τα
πρώτα θέματα
της κυβέρνησής μας ήταν
η επανεκκίνηση του διαλόγου με τις επιχειρήσεις»

Ποια είναι τα σχέδιά σας για τον Πυρηνικό Σταθμό «Κοζλοντούι»;
Η Βουλγαρία επιθυμεί να αναπτυχθεί ο τομέας της
πυρηνικής ενέργειας και τοιουτοτρόπως να εγγυηθεί την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της. Το
σχέδιο κατασκευής έβδομου αντιδραστήρα στον
Πυρηνικό Σταθμό «Κοζλοντούι» αποτελεί μέρος της
στρατηγικής αυτής. Το Υπουργικό Συμβούλιο έδωσε
εντολή στη Βουλγαρική Ενεργειακή Εταιρεία Συμμετοχών (Bulgarian Energy Holding - BEH) να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με την αμερικανική
εταιρεία Westinghouse. Σύμφωνα με τους ειδικούς η
τεχνολογία AP-1000 είναι εκτός συναγωνισμού στο
κριτήριο της ασφάλειας του αντιδραστήρα.
Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι πιθανοί εξωτερικοί
επενδυτές στη Βουλγαρία – κατά τη γνώμη σας
υπάρχουν μυστικά για την
επιτυχή δραστηριοποίηση μιας ξένης επιχείρησης
στη Βουλγαρία;
Η σωστή στάση απέναντι
στις επιχειρήσεις που υλοποιεί η κυβέρνηση από το
ξεκίνημα της θητείας της περιορίζει την παραοικονομία
και προσελκύει επενδύσεις.
Απόδειξη αυτού αποτελούν
τα προκαταρκτικά στοιχεία
της Κεντρικής Τράπεζας της
Βουλγαρίας, σύμφωνα με τα
οποία στο διάστημα Ιουνίου-Σεπτεμβρίου προσελκύστηκαν επενδύσεις ύψους
496 εκ. ευρώ. Οι επενδύσεις
αυτές επικεντρώνονται σε
σημαντικούς τομείς της οικονομίας. Παρατηρώντας
τη θετική τάση ως προς τα πιστοποιημένα έργα
βάσει του Νόμου Προώθησης των Επενδυτικών Σχεδίων, θεωρούμε πως αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη
των επενδυτών στη βουλγαρική οικονομία. Για τους
τελευταίους 7 μήνες βάσει του νόμου αυτού πιστοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε διαδικασία πιστοποίησης έργα αξίας 95 εκατ. λέβα που προβλέπουν τη
δημιουργία 510 νέων θέσεων εργασίας. Προχωρούμε και επενδυτικά έργα στην αυτοκινητοβιομηχανία αξίας 1,2 δισ. λέβα, τα οποία θα δημιουργήσουν
8500 νέες θέσεις εργασίας. Η Βουλγαρία διαθέτει
δυναμικό προσέλκυσης νέων επενδυτών λόγω των
πακέτων μέτρων απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών που προώθησε η κυβέρνηση. Συνεχίζουμε
να εφαρμόζουμε τους χαμηλότερους φορολογικούς
συντελεστές στην Ευρώπη: 10% εταιρικό φόρο, 0%
φόρο σε περίπτωση επανεπένδυσης των κερδών σε
δήμους με υψηλή ανεργία, 10% φόρο εισοδήματος
φυσικών προσώπων, 5% φόρο μερισμάτων.
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Глобална треска за злато

Бом Ким направи огромен хит, като клонира модела на груповото пазаруване и го пренесе в Корея
От Дж. Дж. Колао

Παγκόσμιος πυρετός χρυσού

H τεράστια επιτυχία του Bohm Kim: κλωνοποίησε το μοντέλο της ομαδικής αγοράς και το μετέφερε στην Κορέα

С

лед като Groupon проби на американския пазар, а медиите определиха фирмата като „най-бързо развиващата се компания за всички
времена”, последва глобална треска за злато.
В целия свят се появиха хиляди имитации.
През това време, затворен между тухлените стени на бизнес училището на Харвард, на Бом Ким му хрумва идея. Тъй като
пазарът в САЩ е препълнен, Ким вижда в
родната Корея една логична мишена. „Найголямата пречка в електронната търговия
е времето, което отнема на предмета да
стигне до теб”, обяснява той. В Корея това
време е много малко, защото 50 милиона
души живеят на територия, по-малка от
България.
Идеята му ражда Coupang, чиито продажби са в размер на 650 милиона долара за
2012 г., само две години след стартиране34 | ХОРИЗОНТИ / ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Α

πο τότε που η Groupon εισήλθε στην
αμερικανική αγορά και τα ΜΜΕ χαρακτήρισαν την εταιρεία ως «η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία όλων των εποχών»
ακολούθησε παγκόσμιος πυρετός χρυσού. Σε όλο
τον κόσμο, εμφανίστηκαν χιλιάδες απομιμήσεις.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, εργαζόμενος κάπου ανάμεσα στους τοίχους του Harvard
Business School ο Bohm Kim, επινόησε μια ιδέα.
Εφόσον η αγορά των ΗΠΑ ήταν κορεσμένη, ο Kim
είδε έναν λογικό στόχο εφαρμογής στη μητρική του
Κορέα. «Το μεγαλύτερο εμπόδιο στο ηλεκτρονικό
εμπόριο είναι ο χρόνος που χρειάζεται το προϊόναντικείμενο για να φτάσει σε σας» εξηγεί ο ίδιος.
Στην Κορέα, αυτός ο χρόνος είναι πολύ μικρός, διότι
50 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε μια περιοχή μικρότερη από τη Βουλγαρία.
Η ιδέα του γέννησε την επιχείρηση Coupang,
της οποίας οι πωλήσεις ανήλθαν σε 650 εκατομμύρια δολάρια για το 2012, μόλις δύο χρόνια μετά το

Снимка: Forbes

Από τον JJ Κολάο

то на бизнеса (130 милиона долара са били
инвестирани в компанията). Groupon подхранваше силното си развитие чрез локални
ваучери – например вечеря в ресторант,
струваща 20 долара, на половин цена – но
този бизнес модел се провали (акциите паднаха с 90%, след като през 2011 г. бяха найскъпи, което по-рано тази година доведе до
уволнението на основателя Андрю Мейсън). В същото време Ким и неговата фирма
Coupang веднага преминаха към продажбата
на реални неща и той твърди, че това прави голяма разлика.
Днес компанията предлага всичко – от
пресни череши и телефони Samsung, до коли
втора употреба и бельо, с безплатна доставка до два дни. Ким (34) иска да е повече
като изпълнителния директор на Amazon
Джеф Безос, отколкото като Мейсън. Кореецът насочва Coupang към стоките, ограничава бързите продажби и ускорява доставките. „Нашият модел дори не се приближава
до този на Groupon – обяснява той. По-скоро
сме близо до Amazon.”
Корейците се радват на най-бързия
интернет в света, а две трети от тях
притежават смартфон. Пазаруването е
тяхно национално развлечение. Ebay придоби Gmarket, топсайта на Корея за дребна
търговия, за 1.2 милиарда долара през 2009 г.
TicketMonster, конкурент на Coupang, основан
от друг мъж с корейско-американски произход, беше продаден на щатската компания
LivingSocial за 350 милиона долара през 2011 г.
Groupon навлезе в страната през същата година, но остава далеч зад местните конкуренти.
Причината Coupang да отвее конкуренцията е, че в Корея предприемаческият дух
е рядко явление. Западният капитал подминава страната по пътя си към Китай, където се крият по-големите възможности.
Местните рискови капиталисти все още се
притесняват да инвестират в млади компании, а в същото време културният страх на
корейците от риск и провал допълнително
обезсърчава желанието за нови предприятия.
Докато си търси офис, Ким намира поведението на брокера на недвижими имоти за
типично. „Ти говориш английски. Знаеш, че
можеш да си намериш хубава работа в голяма компания, нали?”, казал му той. „Такова е
отношението тук – обяснява Ким. – В Корея
основаваш компания само ако не можеш да
си намериш свястна работа.”
Ким израства в Сеул, а на 13 години се мести в Масачузетс, за да учи в престижната
академия Deerfield. (Баща му, главен мениджър в Hyundai, и майка му разделят времето си между Корея и САЩ.)

В бъдеще
много от
приходите
ще идват
благодарение
на мобилните устройства
Στο μέλλον,
ένα μεγάλο
μέρος των εσόδων θα προέλθει μέσω κινητών συσκευών

ξεκίνημά της (στην εταιρία έχουν επενδυθεί 130
εκατομμύρια δολάρια). Η Groupon τροφοδοτούσε
την ισχυρή ανάπτυξή της στη χρήση κουπονιών –
όπως το δείπνο σε ένα εστιατόριο που κοστίζει $20
με τη χρήση κουπονιού αντί της αρχικής, δηλαδή
το ήμισυ της κανονικής τιμής. Αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο όμως απέτυχε (οι μετοχές υποχώρησαν στο 90%, -το 2011 είχαν τη μεγαλύτερη αξία-, το
οποίο οδήγησε στην απόλυση του ιδρυτή Andrew
Mason φέτος). Εν τω μεταξύ, ο Kim και η εταιρεία
του Coupang, προχώρησαν άμμεσα στην πώληση
πραγματικών αντικειμένων και ο Kim ισχυρίζεται
ότι αυτό σημείωσε μια μεγάλη αύξηση.
Σήμερα η εταιρία προσφέρει τα πάντα – από
νωπά κεράσια και τηλέφωνα της Samsung έως μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και εσώρουχα με δωρεάν
παράδοση εντός δύο ημερών. Ο Kim (34) θέλει να
μοιάζει περισσότερο με τον CEO της Amazon Τζεφ
Μπέζος παρά με τον Mason. Ο Κορεάτης επιχειρηματίας εστιάζει τη δραστηριότητα της Coupang
στα εμπορεύματα, περιορίζει τις γρήγορες πωλήσεις και επιταχύνει την παράδοση. «Το μοντέλο μας
δεν είναι καν κοντά σε αυτό της Groupon – εξηγεί ο
ίδιος. Αντιθέτως, είμαστε περισσότερο κοντά στην
Amazon».
Οι Κορεάτες απολαμβάνουν το γρηγορότερο
Internet στον κόσμο, ενώ τα δύο τρίτα από αυτούς
έχουν smartphone. Οι αγορές είναι το εθνικό χόμπι
τους. Η Ebay αγόρασε τη Gmarket, την top ιστοσελίδα της Κορέας στο λιανικό εμπόριο, για 1,2 δισ.
δολάρια το 2009. Η TicketMonster, ένας ανταγωνιστής της Coupang, που ιδρύθηκε από έναν άλλο
αμεριακανοκορεάτη πωλήθηκε στην Αμερικάνικη
εταιρεία LivingSocial για 350 εκατομμύρια δολάρια
το 2011. Η Groupon εισήλθε στη χώρα την ίδια χρονιά, αλλά παραμένει πολύ πίσω από τους τοπικούς
ανταγωνιστές.
Ο λόγος για τον οποίο η Coupang άλωσε τον
ανταγωνισμό είναι ότι στην Κορέα η επιχειρηματικότητα σπανίζει. Το Δυτικό κεφάλαιο προσπερνά τη
χώρα στο δρόμο του προς την Κίνα, όπου υπάρχουν μεγαλύτερες ευκαιρίες. Οι τοπικοί επενδυτές
εξακολουθούν να είναι δύσπιστοι όσον αφορά τις
επενδύσεις σε νέες επιχειρήσεις, ενώ ο φόβος των
Κορεατών μπροστά στον κίνδυνο και την αποτυχία
αποθαρρύνουν περαιτέρω την επιθυμία για νέες
επιχειρήσεις.
Ψάχνοντας για χώρους γραφείων ο Kim, αντιμετωπίζει μια συνηθισμένη συμπεριφορά εκ μέρους
των κτηματομεσιτών. «Εσείς μιλάτε αγγλικά. Ξέρετε
ότι μπορείτε να βρείτε μια καλή δουλειά σε μια μεγάλη εταιρεία, έτσι δεν είναι;» «Αυτή είναι η τάση
εδώ - εξηγεί ο Κιμ. - Στην Κορέα ιδρύεις εταιρεία αν
δεν μπορείς να βρείς μια αξιοπρεπή δουλειά».
Ο Kim μεγάλωσε στη Σεούλ, και σε ηλικία 13
ετών μετακόμισε στη Μασαχουσέτη για να σπουδάσει στη διάσημη Ακαδημία Deerfield. (Ο πατέρας
του, γενικός διευθυντής της Hyundai, και η μητέρα
του, μοιράζουν το χρόνο τους μεταξύ της Κορέας
και των ΗΠΑ.)
Στο Χάρβαρντ ο Κιμ δημιούργησε το «Current
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Magazine», δωρεάν φυλλάδιο με επίκαιρα γεγονότα. (η Newsweek το αγόρασε το 2001) Το 2006, ο
Kim πήρε 4 εκατομμύρια δολάρια από τον ιδιοκτήτη του Atlantic Media, David Bradley με τα οποία θα
αρχίσει να εκδίδει το «02138», ένα περιοδικό για τους
αποφοίτους του Χάρβαρντ. Το τελευταίο σταμάτησε
το 2008.
Ο Kim κατευθύνθηκε στο Business Schoolτ ου
Harvard, όπου γοητεύτηκε από την Groupon και διαβεβαίωνε ότι θα μπορούσε να μεταφέρει την ιδέα
στην Κορέα. Συγκέντρωσε δύο εκατομμύρια δολάρια από Αμερικανούς επενδυτές το 2010 εγκαταλείποντας το πανεπιστήμιο.
Στη Σεούλ έπεισε έναν τοπικό επιχειρηματία να
δημιουργήσει μια ιστοσελίδα στον ελεύθερο χρόνο
του. Προσέλαβε ανέργους υποψηφίους μέσω ηλεκτρονικής αγοράς εργασίας. «Στην αρχή δεν υπήρχε
τρόπος να προσελκύσω ανθρώπους που έχουν μια
καλή δουλειά», θυμάται ο Kim. Αρχικά στη Coupang
μιμούμενος τη Groupon, προσφέρει κουπόνια για
εστιατόρια, θεραπείες SPA και άλλες υπηρεσίες με
έκπτωση.

					
В Харвард той създава Current Magazine,
безплатна брошура с актуални събития.
(Newsweek я купи през 2001 г.) През 2006 г.
Ким взима 4 милиона долара от собственика
на Atlantic Media Дейвид Брадли, с които да
започне да издава 02138, списание за възпитаниците на Харвард. То е спряно през 2008 г.
Ким се отправя към бизнес училището
на Harvard, където се очарова от Groupon
и се убеждава, че може да пренесе идеята в
Корея. Събира 2 милиона долара от американски инвеститори и през 2010 г. напуска
университета.
В Сеул той убеждава местен предприемач
да създаде сайта в свободното си време.
Наема безработни кандидати чрез онлайн
трудова борса. „В началото нямаше как да
привлека хора, които имат хубава работа”, спомня си Ким. Първоначално Coupang
имитира Groupon, като предлага ваучери за
ресторанти, спа процедури и други услуги с
намаление.

Големите играчи в онлайн търговията
Οι σημαντικότεροι παίκτες στο online marketing
Amazon

Amazon

Amazon.com, Inc. е основана от Джеф Безос през 1994 г.
Фирмата днес е най-големият онлайн магазин в САЩ.
Безос пък често е определян за един от най-големите
иноватори в световния бизнес. Той например наложи
първия четец за електронни книги Kindle. Amazon предлага най-широкия избор от книги и компактдискове в
мрежата.

Η Amazon.com, Inc ιδρύθηκε από τον Τζεφ Μπέζος το 1994.
Σήμερα η εταιρεία είναι το μεγαλύτερο ηλεκτρονικό κατάστημα στις ΗΠΑ. Ο Μπέζος περιγράφεται συχνά ως ένας από τους
μεγαλύτερους καινοτόμους στον κόσμο των επιχειρήσεων. Ένα
παράδειγμα είναι το πρώτο e-book reader Kindle. Η Amazon
προσφέρει την μεγαλύτερη ποικιλία από βιβλία και CD στο διαδίκτυο.

Ebay

Ebay

Най-големият онлайн аукцион в света е основан от
Пиер Омидайр през 1995 г. Компанията бързо се разраства в целия свят. При стартирането си тя предлага пазарна платформа от клиент към клиент основно
за стоки втора ръка. Впоследствие в нея влизат и бизнеси, които предлагат директно своите стоки.

Το μεγαλύτερο online δημοπρατήριο στον κόσμο, ιδρύθηκε
από τον Pierre Omidayr το 1995. Η εταιρεία αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς σε όλο τον κόσμο. Κατά το ξεκίνημά της, προσφέρει πλατφόρμα μάρκετινγκ από πελάτη σε πελάτη, κυρίως για
μεταχειρισμένα εμπορεύματα. Στη συνέχεια, περιλαμβάνει και
τις επιχειρήσεις που προσφέρουν απευθείας τα προϊόντα τους.

Alibaba

Alibaba

Китайската частна компания Alibaba Group държи
няколко сайта за електронна търговия, чиито общ
оборот за 2012 г. е 170 млрд. долара (повече от eBay и
Amazon, взети заедно). Фирмата основно свързва китайски производители на стоки с международни клиенти. В онлайн магазина Alibaba.com може да се намерят
над 1 млрд. различни стоки.
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Η κινεζική ιδιωτική εταιρεία Alibaba Group διαχειρίζεται πολλές
ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εμπορίου, των οποίων ο συνολικός
κύκλος εργασιών για το 2012 ήταν 170 δισεκατομμύρια δολάρια
(περισσότερο από το eBay και την Amazon μαζί). Η εταιρεία
συνδέει κυρίως κινέζους παραγωγούς με διεθνείς πελάτες. Στο
ηλεκτρονικό κατάστημα Alibaba.com μπορούν να βρεθούν
πάνω από 1 δισεκατομμύριο διαφορετικά προϊόντα.

Когато сайтът стартира през август,
седем хиляди клиенти се регистрират през
първата седмица. До края на годината печалбите стигат пет милиона долара. Досега
компанията е събрала инвестиции в размер
на 60 млн. долара, като дялове в нея имат
Altos Ventures, Maverick Capital и Greenoaks
Capital Management (Ким все пак остава найголемият акционер).
През последвалата зима сайтът започва
да предлага туристически пакети и прясна
храна, а клиентите ги купуват като невидели. Стоките сега съставляват 80% от
продажбите. Методът за привличане на
клиенти е прост. Най-големите корейски играчи на сцената на електронната търговия,
като 11street и Gmarket например, управляват сайтове по модела на Ebay. Клиентите
се лутат между стотици различни продавачи, предлагащи хиляди продукти с вариращо
качество. Точно обратното, Coupang прави
всичко забавно, като следи и насочва продажбите, правейки лична начална страница
на всеки клиент.
„В сравнение със сайтовете за търговия
те са много по-фокусирани – твърди Йънг
Бае Ку, основател и бивш главен изпълнителен директор на Gmarket. – Освен това при
тях липсват проблемите относно качеството на стоките.” Екип от 350 служители на
Coupang проучва предлагането на продукти,
докато други 500 души отговарят на оплакванията от клиенти.
Този фокус е трудно забележим. Coupang
би продал почти всичко, за да изкара пари
(един от продуктите, предлаган наскоро, е
уред за почистване на пъп), но Ким настоява,
че сайтът е умишлено объркан. Чрез анкети
той разбира, че клиентите обичат да бъдат
изненадвани със странни предмети. „Казахме
си: Страхотно! В такъв случай ще продаваме
абсолютно всичко!”, смее се той. Компанията разчита на обема, за да осигури намаления
от всички 50 хиляди доставчици, след което
взима вариращ процент от продажбите. От
висококачествена електроника например
взима 10%, а от модни продукти – 30%.
В бъдеще много от приходите ще идват
благодарение на мобилните устройства. В
края на 2011 г. Coupang пусна първото си приложение, което засега се представя по-добре
от всички свои американски двойници, като
на него се дължат 70% от трафика към електронния магазин и повече от половината му
продажби.
Ким се надява догодина Coupang да се популяризира и в САЩ. Той твърди, че американските инвеститори разбират по-добре
потребителските технологични компании,
отколкото тези в Азия, и се надява, че там
компанията ще бъде по-добре оценена.

„В Корея
основаваш
компания
само ако не
можеш да
си намериш
свястна работа.”
«Στην Κορέα
ιδρύεις εταιρεία αν δεν
μπορείς να
βρείς μια αξιοπρεπή δουλειά.»

Όταν η ιστοσελίδα ξεκίνησε τον Αύγουστο, κατά
την πρώτη εβδομάδα καταγράφονται επτά χιλιάδες
πελάτες. Μέχρι το τέλος του έτους τα κέρδη φτάνουν πέντε εκατομμύρια δολάρια. Μέχρι στιγμής
η εταιρεία έχει συγκεντρώσει επενδύσεις ύψους
60 εκατ. δολαρίων· Συμμετοχή σ’αυτές έχουν η
Altos Ventures, η Maverick Capital και η Greenoaks
Capital Management, (ο Kim παραμένει ο μεγαλύτερος μέτοχος).
Το χειμώνα που ακολούθησε, η ιστοσελίδα άρχισε να προσφέρει τουριστικά πακέτα και νωπά τρόφιμα,τα οποία οι πελάτες τους αγόραζαν ανεξέλεγκτα. Σήμερα, τα προϊόντα αποτελούν το 80% των
πωλήσεων. Η μέθοδος για προσέλκυση πελατών
είναι απλή. Οι μεγαλύτεροι παίκτες στη σκηνή του
ηλεκτρονικού εμπορίου της Κορέας, όπως για παράδειγμα η Gmarket και η 11street διαχειρίζουν τις
ιστοσελίδες σύμφωνα με το μοντέλο της Ebay. Οι
πελάτες χάνονται ανάμεσα σε εκατοντάδες διαφορετικούς προμηθευτές που προσφέρουν χιλιάδες
προϊόντα διαφορετικής ποιότητας. Αντιθέτως, η
Coupang γυρίζει τα πάντα σε διασκέδαση, παρακολουθώντας και κατευθύνοντας τις πωλήσεις, φτιάχνοντας προσωπική αρχική σελίδα σε κάθε πελάτη.
«Σε σύγκριση με τις ιστοσελίδες δημοπρασιών,
οι τελευταίες είναι πολύ πιο συγκεντρωμένες – ισχυρίζεται ο Bae Ku, ιδρυτής και πρώην εκτελεστικός
διευθυντής της Gmarket. – Επιπλέον, δεν υφίστανται τα προβλήματα που αφορούν την ποιότητα των
εμπορευμάτων. Μια ομάδα 350 εργαζομένων της
Coupang εξετάζει τις προσφορές προϊόντων, ενώ
άλλοι 500 απαντούν στα παράπονα των πελατών.
Η εστίαση αυτή είναι δύσκολο να παρατηρηθεί.
Η Coupang θα πωλούσε σχεδόν τα πάντα για να
κερδίσει χρήματα (ένα από τα προϊόντα που προσφέρονταν πρόσφατα, ήταν μια συσκευή για τον
καθαρισμό του ομφαλού), αλλά ο Kim επιμένει ότι η
σύγχυση στην ιστοσελίδα είναι σκόπιμη. Μέσα από
συνεντεύξεις, διαπιίστωσε ότι οι πελάτες αγαπούν
τις εκπλήξεις με παράξενα αντικείμενα. «Σκεφτήκαμε: Τέλεια! Σε αυτή την περίπτωση θα πουλάμε τα
πάντα!», είπε γελώντας. Η εταιρεία βασίζεται στον
όγκο για να εξασφαλίσει εκπτώσεις από όλους τους
50 χιλιάδες προμηθευτές, και στη συνέχεια παίρνει
ένα μεταβλητό ποσοστό επί των πωλήσεων. Από
υψηλής ποιότητας ηλεκτρονικών ειδών για παράδειγμα, παίρνει 10% , και από προϊόντα μόδας – 30 %.
Στο μέλλον, ένα μεγάλο μέρος των εσόδων θα
προέλθει μέσω κινητών συσκευών. Στο τέλος του
2011 η Coupang κυκλοφόρησε την πρώτη εφαρμογή της, η οποία λειτουργεί ήδη καλύτερα από όλες
τις αντίστοιχες αμερικανικές, καθώς σε αυτήν οφείλεται το 70% της κίνησης στο ηλεκτρονικό κατάστημα, και περισσότερο από το ήμισυ των πωλήσεών
του.
Ο Kim ελπίζει το επόμενο έτος η Coupang να
γίνει γνωστή και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ίδιος
υποστηρίζει ότι οι επενδυτές των ΗΠΑ κατανοούν
καλύτερα τις εταιρείες τεχνολογίας των καταναλωτών σε σχέση με την Ασία, και ελπίζει ότι η εταιρεία
του εκεί, θα τύχει καλύτερης εκτίμησης.
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Нов уебсайт
Νέος διαδικτυακός τόπος
„Пенков, Марков и партньори”, една от водещите
правни фирми в България, представи новия си корпоративен уебсайт. www.penkov-markov.eu вече има
нов дизайн със свеж нов вид и позволява по-лесна
навигация за потребителите. Уебсайтът също така
обръща внимание на високото качество на услугите,
които компанията предлага, и предоставя навременна и детайлна информация за актуалните правни теми в България. Заедно с това в новата страница
има отделено място и за икономически, политически и корпоративни новини.
Η «Πενκόφ, Μάρκοφ και εταίροι», μία από τις ηγετικές εταιρείες νομικών υπηρεσιών στη Βουλγαρία παρουσίασε τον νέο εταιρικό διαδικτυακό τόπο της. Ο ιστότοπος
www.penkov-markov.eu έχει πλέον νέο σχεδιασμό με
ανανεωμένη όψη και προσφέρει στους χρήστες ευκολότερη πλοήγηση. Ο ιστότοπος δίνει ιδιαίτερη έμφαση
στην υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει η
εταιρεία και προσφέρει έγκαιρες και λεπτομερείς πληροφορίες για τα επίκαιρα νομικά θέματα στη Βουλγαρία.
Συγχρόνως η νέα ιστοσελίδα αφιερώνει ξεχωριστό χώρο
για οικονομικές, πολιτικές και εταιρικές ειδήσεις.

Ciela Norma представи
машина за гласуване

Η Ciela Norma παρουσίασε
μηχάνημα ψηφοφορίας

Фирма Ciela Norma демонстрира
машина за гласуване в Народното събрание. Представители на фирмата
запознаха с метода народните представители, журналистите и част от
участниците в Обществения съвет
към Комисията за изготвяне на Нов
изборен кодекс, ръководена от Мая
Манолова. Проектът, изготвен от
комисията, която приключи своята работа, предвижда по време на
евроизборите през май догодина
експериментално машинно гласуване
в между 100 и 500 изборни секции в
различни региони. Машинното гласуване ще се осъществява успоредно с
гласуването със стандартна хартиена бюлетина.

Η εταιρεία Ciela Norma παρουσίασε
στο κτήριο του Βουλγαρικού Κοινοβουλίου
μηχάνημα ψηφοφορίας. Οι εκπρόσωποι της
εταιρείας ενημέρωσαν για τη νέα μέθοδο ψηφοφορίας τους παρευρισκόμενους
βουλευτές, δημοσιογράφους και μέρος των
συμμετεχόντων στο Συμβούλιο Πολιτών της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής κατάρτισης
νέου εκλογικού κώδικα υπό την καθοδήγηση της κας Μάγια Μανόλοβα. Το νομοσχέδιο
που συνέταξε η επιτροπή, η οποία ολοκλήρωσε τις εργασίες της, προβλέπει στις
ευρωεκλογές τον Μάιο να χρησιμοποιηθούν
πειραματικά μηχανήματα ψηφοφορίας σε
100 έως 500 εκλογικά τμήματα σε διάφορες
περιοχές. Η αυτόματη ψηφοφορία θα γίνεται
παράλληλα με την ψηφοφορία με τα κανονικά χάρτινα ψηφοδέλτια.

Награда за titan bulgaria България
Βραβείο για την Titan Bulgaria
На 20 декември 2013 г. в гр. Пловдив на официална церемония бяха връчени Годишните национални награди за здраве и безопасност при работа. Тази година за
първи път беше връчена специална награда за цялостна и системна политика за осигуряване на безопасност
и здраве при работа. Наградата бе присъдена на Titan
Bulgaria и бе получена от директора на завода за цимент в с. Златна Панега г-н Костантинос Николау. Порано през декември 2013 г. Titan Bulgaria отпразнува четири години работа без допусната трудова злополука
от служителите и работниците на фирмата.
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Στις 20 Δεκεμβρίου 2013 σε επίσημη τελετή στο Πλόβντιφ
απονεμήθηκαν τα Ετήσια Εθνικά Βραβεία Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας. Φέτος για πρώτη φορά απονεμήθηκε ειδικό
βραβείο συνολικής και συστηματικής πολιτικής εξασφάλισης ασφάλειας και υγείας της εργασίας. Το βραβείο κέρδισε
η Titan Bulgaria και παρελήφθη από τον διευθυντή του εργοστασίου τσιμέντου στο χωριό Ζλάτνα Πάνεγκα κ. Κωνσταντίνο Νικολάου. Νωρίτερα, τον Δεκέμβριο του 2013, η Titan
Bulgaria εόρτασε τέσσερα χρόνια δραστηριότητας κατά τα
οποία δεν σημειώθηκαν εργατικά ατυχήματα με εργάτες της
εταιρείας.

A

размер на годишния процент на разходите и допълнителни пакети от
услуги, които улесняват ежедневното
банкиране. Така Alpha „Оптимум” отговаря на политиката на Alpha Bank
да предлага рационални продукти и
разумни решения на широк кръг от
клиенти.
В зависимост от индивидуалните
си нужди потребителите могат да
кандидатстват за суми от 500 до
20 000 лв., като кредитът се предлага
за срок до 96 месеца. Клиентите могат да избират условия по продукта
според своите предпочитания, както

lpha Bank Bulgaria стартира нова линия кредити за
физически лица при промоционални условия. Alpha
потребителски кредит „Оптимум”
съчетава три основни предимства
– оптимална сума, оптимална цена и
оптимални условия за кандидатстване, като лихвените нива стартират
от 8.95%.
Продуктът е разработен в резултат от задълбочено проучвание на потребителските нагласи, което показва,
че индивидуалните клиенти предпочитат финансиране до 20 000 лв., нисък

и да добавят пакети от услуги като застраховки, превод на работна заплата,
дебитна карта и SMS известия.
„Параметрите на Alpha „Оптимум” кореспондират на позицията на
Alpha Bank за отговорно кредитиране”, каза Севдалина Василева, управител направление „Банкиране на дребно” в Alpha Bank България.
Alpha „Оптимум” се предлага във
всичките 86 клона на Alpha Bank в
страната, където клиентите могат
да се възползват от промоционални
такси за кандидатстване и усвояване
на кредита.

Alpha Bank BULGARIA

представи
потребителски
кредит „Оптимум”
Η Alpha Bank Bulgaria

παρουσίασε το
καταναλωτικό
δάνειο «Optimum»

Η

Alpha Bank Bulgaria ξεκίνησε
την προσφορά νέας γραμμής
δανείων για φυσικά πρόσωπα με προνομιακούς όρους.
Το καταναλωτικό δάνειο Alpha «Optimum» συνδυάζει τρία βασικά πλεονεκτήματα – βέλτιστο ποσό, βέλτιστη τιμή και
βέλτιστους όρους χορήγησης, ενώ τα επιτόκια ξεκινούν από 8,95%.
Το προϊόν δημιουργήθηκε βάσει εμπεριστατωμένης έρευνας των διαθέσεων
των καταναλωτών που δείχνει πως οι ιδιώτες πελάτες προτιμούν χρηματοδότηση
έως 20 000 λέβα, χαμηλό συνολικό ετήσιο
πραγματικό επιτόκιο και πρόσθετα πακέ-

τα υπηρεσιών που διευκολύνουν την καθημερινή τραπεζική συναλλαγή.
Με τον τρόπο αυτό το Alpha «Optimum» ανταποκρίνεται στην πολιτική της
Alpha Bank να προσφέρει ορθολογικά
προϊόντα και συνετές λύσεις σε ευρύ φάσμα πελατών.
Ανάλογα με τις προσωπικές τους ανάγκες οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν
αίτηση για ποσά από 500 έως 20 000
λέβα, καθώς το δάνειο μπορεί να έχει
διάρκεια αποπληρωμής μέχρι 96 μήνες.
Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν τους
όρους του προϊόντος ανάλογα με τις προτιμήσεις τους και να προσθέσουν πακέτα

Допълнително клиентите могат да кандидатстват за Alpha „Оптимум”
бързо и лесно през онлайн платформата

υπηρεσιών όπως ασφάλειες, καταβολή μισθών, χρεωστική κάρτα και ειδοποιήσεις
μέσω γραπτών μηνυμάτων.
«Οι παράμετροι του Alpha «Optimum»
εναρμονίζονται με τη θέση της Alpha
Bank για υπεύθυνη δανειοδότηση», είπε
η κα. Σεβνταλίνα Βασίλεβα, διευθύντρια
του Τμήματος Λιανικής Τραπεζικής της
Alpha Bank Bulgaria.
Το Alpha «Optimum» προσφέρεται
σε όλα τα 86 υποκαταστήματα της Alpha
Bank στη Βουλγαρία, όπου οι πελάτες
μπορούν να επωφεληθούν από τις προσφορές στα έξοδα εξέτασης και χορήγησης του δανείου.

Επιπροσθέτως οι πελάτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση χορήγησης του δανείου
Alpha «Optimum» γρήγορα και εύκολα από το Διαδίκτυο μέσω της πλατφόρμας

www.loanadvisor.eu.
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Списание Forbes за трета поредна година награди
най-успешните компании в България. Така традиционните Forbes Business Awards се преврънаха във важен и
уважаван стандарт за бизнеса в страната. Сред наградените на официалната церемония отново бяха много компании, членки на Гръцкия бизнес съвет в България (ГБСБ).
Обединена млечна компания спечели голямата награда за
„Качество на продуктите“. Eurobank България и E-Act спечелиха съответно втора и трета награда в категория
„Служител на годината“. Publicis спечели трета награда
в категория „Развитие на човешките ресурси“, в която
Nielsen България бе сред финалистите. GLOBUL спечели
трета награда в категория „Обществен принос“.
Το περιοδικό Forbes για τρίτη συνεχή χρονιά βράβευσε τις
πλέον επιτυχημένες εταιρείες της Βουλγαρίας. Με τον τρόπο
αυτό τα παραδοσιακά Forbes Business Awards έγιναν σημαντικό
και σεβαστό πρότυπο για τον επιχειρηματικό κόσμο στη χώρα.
Ανάμεσα στους βραβευμένους στην επίσημη τελετή για άλλη μια
φορά βρέθηκαν πολλές εταιρείες-μέλη του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία. Η Ενωμένη Εταιρεία Γάλακτος
(OMK) κέρδισε το μεγάλο βραβείο «Ποιότητα των προϊόντων». Η
Eurobank Bulgaria και η E-Act κέρδισαν αντίστοιχα το δεύτερο
και το τρίτο βραβείο στην κατηγορία «Υπάλληλος της χρονιάς».
Στην κατηγορία «Ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων» η Publicis
κέρδισε το τρίτο βραβείο, ενώ η Nielsen Bulgaria ήταν μεταξύ των
φιναλίστ. Η GLOBUL κέρδισε το τρίτο βραβείο στην κατηγορία
«Κοινωνική προσφορά».
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Novotel празнува
една година в София
Το Novotel γιορτάζει το
πρώτο του έτος στη Σόφια
Novotel празнува успешна първа годишнина в София със своите
партньори. Хотелът се
управлява от Accor – водещ световен хотелски
оператор и лидер на пазара в Европа, и е най-новият 4-звезден хотел в
София, построен изцяло
според най-новите стандарти на веригата.
Като признание за
успешния старт Novotel
София бе отличен през
ноември 2013 г. като
„Най-добър 4-звезден
градски хотел в България“ за годината от
Българската хотелиерска и ресторантьорска
асоциация.
„Горди сме, че установихме трайни взаимоотношения с всички наши
клиенти, които посещават България по бизнес
или личен повод“, каза
г-н Винсент Дюжарден,
генерален мениджър на
Novotel София.

Το Novotel γιορτάζει
την επιτυχημένη του πρώτη
χρονιά στη Σόφια, μαζί με
τους εταίρους του. Το ξενοδοχείο διευθύνεται από την
Accor – κορυφαία διαχειρίστρια ξενοδοχείων και ηγέτιδα στην αγορά της Ευρώπης,
και είναι το πιο καινούριο
ξενοδοχείο της Σόφιας που
κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου βάσει των νεότερων
προτύπων της αλυσίδας.
Σε αναγνώριση της επιτυχούς
εκκίνησης τον περασμένο
Νοέμβριο το Novotel Σόφιας
βραβεύτηκε από τον Σύνδεσμο Ξενοδόχων και Εστιατόρων της Βουλγαρίας (BHRA)
με το βραβείο του «καλύτερου ξενοδοχείου τεσσάρων
αστέρων στη Βουλγαρία».
«Είμαστε περήφανοι πως
δημιουργήσαμε σταθερές
σχέσεις με όλους τους πελάτες μας που επισκέπτονται
τη Βουλγαρία επαγγελματικά
ή για προσωπικούς λόγους»,
είπε ο κ. Βινσέντ Ντιουζαρτνέν, γενικός μάνατζερ του
Novotel Σόφιας.

„Нестле България” ще
предостави възможност за
работа и стаж на 330 млади хора на възраст под 30
години от цялата страна
в периода 2014-2016 г. Това стана ясно по време на
представянето на българското участие в инициативата на „Нестле” за насърчаване на младежката
заетост в Европа – Nestle
needs YOUth. Инициативата бе представена на 15
ноември 2013 г. в Атина.
Всички държави, в които
„Нестле” развива бизнес,
ще вземат участие в инициативата и България е една от страните с активно
участие в нея. „Като социално отговорна компания и
лидер в балансираното хранене и активен начин на
живот, ние чувстваме, че
е наше морално задължение
да подпомагаме развитието на младите хора и този
наш стремеж е в основата
на Инициативата на Нес-

Нестле България
ще наеме 330 млади хора
Η Nestle Bulgaria θα
προσλάβει 330 νέους

тле за младежка заетост“,
заяви изпълнителният директор на „Нестле България” Хуан Карлос Пералехо.

Фотоконкурс
„Улици”
Διαγωνισμός
φωτογραφίας
«Δρόμοι»

Наградената снимка на Атанас Кънев
Η βραβευμένη φωτογραφία του Ατανάς Κάνεφ

Στο διάστημα 2014-2016 η
Nestle Bulgaria δίνει τη δυνατότητα εργασίας και απόκτησης προϋπηρεσίας σε 330 νέ-

„Улица на София или малко
планинско селце. От прашните криволичещи улички на
Маракеш, до Сънсет булевард
в Лос Анджелис и рибния пазар
в Шанхай. Снимай улица. Оживена, дълга, шарена или тайна
– твоята улица, любимата ти
улица или непозната улица от
интересно място по света.
Предай ритъма, цвета, покажи
живота…”. Това беше темата
на фотоконкурса, с който
Пощенска банка предизвика
любителите на фотографията. Конкурсът бе достъпен за
всички фенове на страницата
на банката във Facebook и в него
се включиха 1965 автора с общо
4070 снимки. Голямата награда
спечели Атанас Кънев от гр.
Пловдив. Най-голямото признание за него и други 11 участници
в конкурса бе публикуването на
фотографиите в луксозния корпоративен календар на банката
за 2014 г.

ους ηλικίας κάτω των 30 ετών
απ’ όλη τη χώρα. Η πρόθεση
αυτή της εταιρείας ανακοινώθηκε κατά την παρουσίαση
της βουλγαρικής συμμετοχής στην πρωτοβουλία της
Nestle για την προώθηση της
απασχόλησης των νέων Nestle
needs YOUth. Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε στις 15
Νοεμβρίου 2013 στην Αθήνα.
Όλες οι χώρες όπου δραστηριοποιείται η Nestle θα λάβουν
μέρος στην πρωτοβουλία και η
Βουλγαρία είναι μια από τις χώρες με ενεργό συμμετοχή. «Ως
κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία
και ηγέτης στην εξισορροπημένη διατροφή και τον ενεργό
τρόπο ζωής αισθανόμαστε
πως αποτελεί ηθική υποχρέωσή μας να στηρίξουμε την
εξέλιξη των νέων ανθρώπων
και αυτή η προσπάθειά μας
είναι η βάση της Πρωτοβουλίας της Nestle για την απασχόληση των νέων», δήλωσε ο
εκτελεστικός διευθυντής της
Nestle Bulgaria Χουάν Κάρλος
Περαλέχο.

«Δρόμος της Σόφιας ή μικρού
ορεινού χωριού. Από τους σκονισμένους δαιδαλώδεις δρόμους του
Μαρακές στη Sunset Boulevard της
Λος Άντζελες και την ψαραγορά της
Σαγκάης. Φωτογράφισε δρόμο. Πολύβουο, μακρύ, πολύχρωμο ή μυστικό
– τον δικό σου δρόμο, τον αγαπημένο σου δρόμο ή άγνωστο δρόμο σε
κάποιο ενδιαφέρον μέρος του κόσμου.
Μετάδωσε τον ρυθμό, το χρώμα, δείξε
τη ζωή…» Αυτό ήταν το θέμα του διαγωνισμού φωτογραφίας με τον οποίο
η Postbank απηύθυνε πρόκληση προς
τους λάτρεις της φωτογραφικής τέχνης. Στον διαγωνισμό, ο οποίος ήταν
ανοιχτός για όλους τους οπαδούς της
σελίδας της τράπεζας στο Facebook,
συμμετείχαν 1965 φωτογράφοι με συνολικά 4070 φωτογραφίες. Το μεγάλο
βραβείο κέρδισε ο Ατανάς Κάνεφ από
το Πλόβντιβ. Τη μεγαλύτερη αναγνώριση για εκείνον και άλλους 11 συμμετέχοντες στον διαγωνισμό αποτέλεσε
η δημοσίευση των φωτογραφιών σε
πολυτελές εταιρικό ημερολόγιο της
τράπεζας για το 2014.
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Преференциални
условия от Alpha Bank
Προνομιακοί όροι
από την Alpha Bank
Alpha Bank България предлага допълнителни преференциални условия за
усвояване на жилищни кредити, като
удължава срока на
тези предложения.
До края на март
2014 г. всички жилищни кредити от
банката са без такси
за кандидатстване и
одобрение. Клиентите, които подадат
заявление за Alpha жилищен кредит “Перфекто” за закупуване
и ремонт на жилище,
както и за рефинансиране на съществуващи жилищни кредити в този период,
са освободени и от
такси за предсрочно
погасяване със собствени средства през
периода с плаващ лихвен процент.

Η Alpha Bank
Bulgaria προσφέρει
πρόσθετους προνομιακούς όρους για τη
χορήγηση στεγαστικών
δανείων, επιμηκύνοντας
την ημερομηνία λήξης
των προσφορών αυτών.
Μέχρι τα τέλη Μαρτίου
2014 όλα τα στεγαστικά δάνεια της τράπεζας
χορηγούνται χωρίς τέλη
υποβολής και έγκρισης
της αίτησης. Οι πελάτες
που θα κάνουν αίτηση
στεγαστικού δανείου «Perfecto» για την
αγορά ή την ανακαίνιση οικίας, όπως και για
επαναχρηματοδότηση
υπαρχόντων δανείων
στο διάστημα μέχρι τα
τέλη Μαρτίου δεν θα
καταβάλουν και τέλη
πρόωρης εξόφλησης
του δανείου με ίδια
κεφάλαια κατά το διάστημα με κυμαινόμενο
επιτόκιο.

„Стани екогерой“ с ЕКОПАК
«Γίνε οικολογικός ήρωας» με την Ecopack
На 15 януари 2014 г. беше връчена наградата за 12 СОУ „Цар
Иван Асен II“ – най-активното
училище в „Стани екогерой“ –
съвместната инициатива на
„Екопак България” и Столична
община. Наградите бяха връчени от Тодор Бургуджиев – изпълнителен директор на „Екопак
България” и г-жа Лорита Радева,
председател на Комисията по
околна среда към Столичен общински съвет.
Целта на проекта „Стани екогерой“ беше да повиши нивото
на знания на децата и техните
семейства относно начините за
опазване на природата, разделното събиране, както и ползите
от него за цялото общество.

„Зелен ключ“ за
«Πράσινο κλειδί» για την

Park Inn

Хотел Park Inn by Radisson Sofia защити сертификата Green Key („Зелен ключ“), който е смятан за
най-престижния в бранша. Това екологично признание
бе дадено на основата на повече от 370 критерия, зададени от международната организация, за отговорни
и последователни екологични и икономически мерки за
спазване на екологичните стандарти. Green Key (greenkey.org) е най-голямата глобална неправителствена и
без стопанска цел организация, оценяваща устойчивото развитие на туристическия сектор, усилията му по
опазването на околната среда и внедряване на новаторски проекти за минималното негативно влияние
от този разрастващ се в глобално отношение бизнес
върху природата.
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Στις 15 Ιανουαρίου 2014 το 12ο
Γενικό Λύκειο «Τσαρ Ιβάν Ασέν Β΄» παρέλαβε το βραβείο του για το πλέον
δραστήριο σχολείο στο «Γίνε οικολογικός ήρωας» – από κοινού πρωτοβουλία της Ecopack Bulgaria και του
Δήμου της Σόφιας. Τα βραβεία επέδωσαν οι Τόντορ Μπουργκουτζίεφ –
εκτελεστικός διευθυντής της Ecopack
Bulgaria και Λορίτα Ράντεβα, πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος
του Δημοτικού Συμβουλίου της Σόφιας. Ο στόχος του σχεδίου «Γίνε οικολογικός ήρωας» ήταν να αναβαθμιστεί
το επίπεδο γνώσεων των παιδιών και
των οικογενειών τους για τους τρόπους προστασίας του περιβάλλοντος,
την χωριστή αποκομιδή των απορριμμάτων και τα οφέλη για την κοινωνία
που προσφέρει η πρακτική αυτή.

Το ξενοδοχείο Park Inn Radisson Sofia απέκτησε το
πιστοποιητικό Green Key («Πράσινο κλειδί») που θεωρείται το
πλέον έγκυρο του κλάδου. Το ξενοδοχείο έλαβε την οικολογική
αυτή αναγνώριση, καθώς πληροί τα πάνω από 370 κριτήρια για
υπεύθυνα και συνεπή περιβαλλοντολογικά και οικονομικά μέτρα για την τήρηση οικολογικών προτύπων, τα οποία ορίζονται
από τον διεθνή οργανισμό. Ο Green Key (green-key.org) είναι ο
μεγαλύτερος παγκόσμιος μη κυβερνητικός μη κερδοσκοπικός
οργανισμός που αξιολογεί την αειθαλή ανάπτυξη του κλάδου
του τουρισμού. Οι προσπάθειές του επικεντρώνονται στην
προστασία του περιβάλλοντος και την υλοποίηση καινοτόμων
σχεδίων για την ελαχιστοποίηση της αρνητικής επίδρασης στη
φύση του διαρκώς διογκούμενου κλάδου του τουρισμού σε παγκόσμια κλίμακα.

ОББ подкрепя Националния
природонаучен музей
Η UBB στηρίζει το Εθνικό Μουσείο
Φυσικών Επιστημών

С

ибирски тигър в реални размери вече е част от постоянната
експозиция на Националния природонаучен музей. Той е включен
в новата диорама „Среща в усурийската
тайга“, разположена в отдел „Бозайници“ на
най-стария музей за природни науки в страната. Диорамата е изградена с финансовата
подкрепа на Обединена българска банка.
Макетът на хабитата на тигъра бе открит от директора на музея проф. Николай
Спасов и г-жа Емилия Иванова, директор
на дирекция „Управление на човешките ресурси“ на ОББ. „Включването на тигъра в
секцията ни за бозайници обогатява експозицията ни от над един милион екземпляра
не само видово, но и исторически. Това е
най-едрият сред подвидовете на тигъра и
всъщност най-големият представител на
семейството на котките“, разясни по време на откриването проф. Спасов. Той допълни, че до края на годината със съдействието на ОББ ще бъде осъществен още един
проект – обновяването на експозиционните витрини в откритата миналата година
зала със скъпоценни камъни.
„Заедно с екипа на Националния природонаучен музей
се обединяваме в мисията
да поощряваме
детския интерес към научните постижения
още от найранна възраст.
Вярваме, че
именно любовта към науката
ще бъде искрата, която да
превърне наймалките є последователи в
бъдещи изследователи“, заяви
г-жа Емилия Иванова.

Τ

Подробности за
експозициите на
Националния
природонаучен
музей можете да
откриете на адрес
Περισσότερα για τις
εκθέσεις του Εθνικού Μουσείου Φυσικών Επιστημών
μπορείτε να βρείτε
στη διεύθυνση

www.nmnhs.com

ίγρη της Σιβηρίας πραγματικών διαστάσεων αποτελεί πλέον μέρος της
μόνιμης έκθεσης του Εθνικού Μουσείου
Φυσικών Επιστημών. Το έκθεμα περιελήφθη στο νέο διόραμα «Συνάντηση στην τάιγκα
της Σιβηρίας», το οποίο τοποθετήθηκε στο τμήμα
θηλαστικών του παλαιότερου μουσείου φυσικών
επιστημών στη χώρα. Το διόραμα έγινε με τη χρηματική στήριξη της United Bulgarian Bank.
Η μακέτα του βιοτόπου της τίγρης εγκαινιάστηκε από τον διευθυντή του μουσείου καθ. Νικολάι
Σπάσοφ και την κυρία Εμίλια Ιβανόβα, διευθύντρια
της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων
της UBB.
«Η ένταξη της τίγρης στο τμήμα θηλαστικών
εμπλουτίζει την έκθεση που αριθμεί πάνω από
ένα εκατομμύριο δείγματα, όχι μόνο ως προς τα
είδη, αλλά και ιστορικά. Η εν λόγω τίγρη είναι μία
από τις μεγαλύτερες στο υποείδος των τίγρεων
και στην ουσία είναι ο μεγαλύτερος εκπρόσωπος
της οικογένειας των αιλουροειδών», ανέφερε στα
εγκαίνια ο καθ. Σπάσοφ. Ο ίδιος συμπλήρωσε πως
μέχρι το τέλος της χρονιάς με τη στήριξη της UBB
θα πραγματοποιηθεί άλλο ένα μεγάλο έργο – η
ανακαίνιση των εκθεσιακών προθηκών στην αίθουσα πολύτιμων λίθων που εγκαινιάστηκε πέρσι.
«Μαζί με την ομάδα του Εθνικού Μουσείου Φυσικών Επιστημών
ενωθήκαμε για
την αποστολή μας
να παροτρύνουμε το ενδιαφέρον
των παιδιών για
τα επιστημονικά επιτεύγματα
από πολύ μικρή
ηλικία. Πιστεύουμε πως ακριβώς η
αγάπη για την επιστήμη θα αποτελέσει το έναυσμα
που θα μετατρέψει τους μικρούς
της οπαδούς σε
μελλοντικούς
ερευνητές», δήλωσε η κα. Εμίλια
Ιβανόβα.
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„Израснах с баща ми,
Казандзакис и Зорбас“
«Μεγάλωσα με τον πατέρα μου,
τον Καζαντζάκη και τον Ζορμπά»
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Г

-н Христо Куфов е председател на
Международно дружество „Приятелите на Никос Казандзакис – секция
България“. Той е син на Георги Куфов –
големият български преводач, превел седем от
книгите на Никос Казандзакис. За своя принос
към културното сътрудничество между Гърция и България през януари 1998 г. Георги Куфов
е удостоен с най-високото гръцко отличие –
„Златен кръст на Почетния легион“, с указ на
тогавашния гръцки президент Константинос
Стефанопулос. Четири от книгите на Казандзакис в превод на Георги Куфов – „Рапорт пред
Ел Греко“, „Алексис Зорбас“, „Последното изкушение“ и „Капитан Михалис“ – бяха публикувани наскоро от издателство „Ентусиаст“, със
съдействието на Международното дружество
„Приятелите на Никос Казандзакис – секция
България“.
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Ο
Георги Куфов получава „Златен
кръст на Почетния легион“ от
гръцкия посланик в София Н.Пр.
Панайотис Каракасис, 1998 г.
Ο Γκεόργκι Κούφοφ λαμβάνει το
«Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της
Τιμής» από τον Έλληνα Πρέσβη στη
Σόφια, την Α. Ε. Παναγιώτη
Καρακάση το 1998

κ. Χρίστο Κούφοφ είναι πρόεδρος του
Διεθνούς σωματείου «Οι φίλοι του Νίκου Καζαντζάκη – τμήμα Βουλγαρίας».
Είναι γιος του Γκεόργκι Κούφοφ – του
μεγάλου Βούλγαρου μεταφραστή που μετέφρασε
επτά από τα βιβλία του Νίκου Καζαντζάκη. Για τη
συμβολή του στην πολιτιστική συνεργασία ανάμεσα
στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, ο Γκεόργκι Κούφοφ
απέσπασε τον Ιανουάριο του 1998 την υψηλότερη
τιμητική διάκριση της Ελλάδας – το «Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Τιμής» με διάταγμα του τότε
Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου. Τέσσερα από τα βιβλία του
Καζαντζάκη, σε μετάφραση του Γκεόργκι Κούφοφ
– «Αναφορά στον Γκρέκο», «Αλέξης Ζορμπάς», «Ο
Τελευταίος Πειρασμός» και «Ο Καπετάν Μιχάλης» –
κυκλοφόρησαν πρόσφατα από τον εκδοτικό οίκο
«Enthusiast» σε συνεργασία με το Διεθνές σωματείο
«Φίλοι του Νίκου Καζαντζάκη – τμήμα Βουλγαρίας».

Снимки: Aрхив – Христо Куфов; изд. „Ентусиаст“, София; Kazantzakis Publications Ltd., Атина
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Κύριε Κούφοφ, τα μυθιστορήματα του Νίκου
Καζαντζάκη είχαν να εκδοθούν 16 χρόνια στη
Βουλγαρία. Τι προκάλεσε την μεγάλη αυτή παύση;
Μετά το θάνατο του Καζαντζάκη το 1957, προέκυψαν προβλήματα σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για το έργο του συγγραφέα. Τα
τελευταία κληρονόμησε η σύζυγός του Ελένη Καζαντζάκη. Στη συνέχεια, μετά το θάνατό της, αυτά
ήλθαν στην κατοχή του υιοθετημένου ανιψιού της,
Πάτροκλου Σταύρου. Το ζήτημα προφανώς υπήρξε
οικονομικό, επειδή από τότε πολλοί βουλγαρικοί
εκδοτικοί οίκοι μάταια προσπάθησαν να αποκτήσουν δικαιώματα πάνω στα έργα του συγγραφέα.
Μόνο πριν από δύο χρόνια, ο εκδοτικός οίκος
«Enthusiast» με έδρα στη Σόφια κατάφερε να κάνει
μια σημαντική κίνηση. Έτσι τώρα, στη βουλγαρική
βιβλιαγορά εμφανίστηκαν οι νέες εκδόσεις τεσσάρων βιβλίων του Καζαντζάκη. Αυτά τα 16 χρόνια
λειτούργησαν ως αναμονή του δεύτερου ερχομού
του έργου του.

Г-н Куфов, романите на Никос Казандзакис
не бяха издавани 16 години в България. На
какво се дължи дългата пауза?
След смъртта на писателя през 1957 г. възникват проблеми около авторските права
върху творчеството на Казандзакис. Те са
наследени от съпругата му Елени Казандзаки. Впоследствие, след кончината й, стават
притежание на нейния осиновен племенник
Патроклос Ставру. Въпросът явно е бил
финансов, защото оттогава много български издателства напразно се опитваха да
получат правата върху творбите на писателя. Едва преди две години софийското
издателство „Ентусиаст“ успя да направи
пробив. Така на българския пазар се появиха
новите издания на четири книги от Казандзакис. Тези 16 години сякаш бяха очакване на
второто пришествие на неговото творчество.
Първото издание на „Алексис Зорбас“ също
чака дълго време, преди да бъде публикувано в България...
Романът „Алексис Зорбас” има интересна история. Баща ми преведе книгата през 1963 г.
и след това цели 10 години тя престоя в чекмеджето на бюрото му. Тогавашната власт
не посмя да я издаде. Книгата не допадна на
комунистите, макар че те не я анатемосаха открито. Казандзакис е голям хуманист,
имал е известни симпатии към Русия и те
се прокрадват по особен начин в творбата. Той например нарича Ленин „Червения
Христос“, а Москва – „Червената Мека”. Тези
метафори, както и редица други мисли на
автора стреснаха тогавашната цензура и
книгата беше спряна. Тя бе издадена едва
през 1973 г., и то в доста окастрен вид.
Много страници бяха съкратени. Независимо от това „Алексис Зорбас“ предизвика
фурор.
Как стана така, че баща Ви започна да се
занимава с преводи?
Баща ми казваше, че съзнателно е останал
в „задния двор на литературата“ – превода. Той се гордееше с гръцкото си потекло
– родителите му са от Янина. Беше изключително горд и достоен човек и комунистите не успяха да го пречупят. За него беше
невъзможно да пише угоднически за властта, той категорично отказваше всякакво
сътрудничество с нея. Така въпреки блестящото си перо баща ми остана верен на себе
си, на своите възгледи и своя произход. По
тази причина той на два пъти бе изключван
от университета, навсякъде му отказваха
работа и това го принуди да се насочи към
превода. Всеки друг на негово място би направил компромис – но не и той.

Η πρώτη έκδοση του «Αλέξη Ζορμπά» περιμένει
επίσης μεγάλο χρονικό διάστημα πριν από τη
δημοσίευσή της στη Βουλγαρία...
Το μυθιστόρημα «Αλέξης Ζορμπάς» έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Ο πατέρας μου μετέφρασε το
βιβλίο το 1963 και στη συνέχεια για 10 ολόκληρα
χρόνια αυτό έμεινε στο συρτάρι του γραφείου του.
Η τότε κυβέρνηση δεν τόλμησε να το εκδώσει. Το
βιβλίο δεν άρεσε στους κομμουνιστές, αν και δεν
καταδικάστηκε ανοιχτά. Ο Καζαντζάκης είναι ένας
μεγάλος ανθρωπιστής, είχε κάποια συμπάθεια για
τη Ρωσία η οποία εμφανίζεται με έναν ειδικό τρόπο
στο έργο. Για παράδειγμα, ο συγγραφέας αποκαλεί τον Λένιν τον «Κόκκινο Χριστό» και τη Μόσχα
– την «Κόκκινη Μέκκα». Αυτές οι μεταφορές, καθώς
και πολλές άλλες σκέψεις του συγγραφέα, τρόμαξαν την τότε λογοκρισία και η έκδοση του βιβλίου
σταμάτησε. Το τελευταίο κυκλοφόρησε μόλις το
1973, και μάλιστα σε αρκετά ακρωτηριασμένη μορφή. Πολλές σελίδες έχουν παραλειφθεί. Ωστόσο, ο
«Αλέξης Ζορμπάς» προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό.

Кориците на книгите „Рапорт
пред Ел Греко“, „Алексис Зорбас“,
„Последното изкушение“ и „Капитан Михалис“,
изд. „Ентусиаст“, София
Τα εξώφυλλα των βιβλίων «Αναφορά στον Γκρέκο», «Αλέξης Ζορμπάς», «Ο Τελευταίος Πειρασμός»
και «Ο Καπετάν Μιχάλης», εκδοτικός οίκος «Enthusiast», Σόφια

Πώς έτυχε να ασχοληθεί ο πατέρας σας με τις
μεταφράσεις;
Ο πατέρας μου έλεγε ότι σκόπιμα έχει μείνει στην
«πίσω αυλή της λογοτεχνίας» – τη μετάφραση.
Ήταν περήφανος για την ελληνική καταγωγή του
– οι γονείς του ήταν από τα Ιωάννινα. Ήταν πολύ
περήφανος και αξιοπρεπής άνθρωπος και οι κομμουνιστές δεν κατάφεραν να τον λυγίσουν. Για αυτόν ήταν αδύνατο να γράφει δουλοπρεπώς χάριν
της εξουσίας· ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά
κάθε συνεργασία με αυτήν. Έτσι, παρά την λαμπρή
πένα του, ο πατέρας μου έμεινε πιστός στον εαυτό του, τις απόψεις του και την καταγωγή του. Για
το λόγο αυτό, είχε δύο φορές αποκλειστεί από το
Πανεπιστήμιο, παντού του αρνούνταν εργασία και
αυτό τον ανάγκασε να καταφύγει στη μετάφραση.
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Οποιοσδήποτε άλλος στη θέση του θα είχε κάνει
συμβιβασμό – όχι όμως αυτός.

По какъв начин Георги Куфов стигна до
творчеството на Казандзакис?
Спомням си възторга на баща ми, когато
прочете „Алексис Зорбас“ на гръцки. Веднага след това той я предложи на издателство „Народна култура”. По онова време
всички книги минаваха през одобрението на
ЦК на БКП и това, както стана ясно, забави
публикуването на „Алексис Зорбас“ с десет
години.

Неговият труд е отличен със „Златен
кръст на Почетния легион“. Как се стигна
до получаването на това така високо отличие?
Този орден е най-високо признание от гръцка страна за неговите преводи. Името на
моя баща се дава като пример за преводач
от най-висока класа от гръцки на чужд език
в Солунския и в Атинския университет. Той
действително има съществен принос в културното сътрудничество между Гърция и
България. Баща ми получи „Златен кръст на
Почетния легион” по предложение на тогавашния посланик в София г-н Панайотис
Каракасис. Награждаването стана на тържествена церемония през 1998 г. в посолството на Република Гърция, в присъствието на много медии. Пазя този орден като
нещо много свято и скъпо.
Смята ли издателство „Ентусиаст“ да
продължи поредицата от книги на Никос
Казандзакис?
Мисля, че следващата книга ще е „Христос
отново разпнат“.
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„Комунистическата
власт 10 години не посмя да издаде „Алексис
Зорбас.“
«Η κομμουνιστική κυβέρνηση επί
10 χρόνια δεν
τολμούσε να
εκδώσει τον
«Αλέξη Ζορμπά.»

Πώς ο πατέρας σας αντιλαμβανόταν το έργο του
Καζαντζάκη;
Το ένιωθε πολύ κοντά του, αλλά δεν δεχόταν ανεπιφύλακτα όλους τους συλλογισμούς του συγγραφέα.
Φώναζε, χτυπώντας τη γροθιά του στο γραφείο, σαν
να λογομαχούσε με τη σκιά του. Έχω την αίσθηση
ότι κατά μία έννοια ο Καζαντζάκης ήταν συνέχεια
του πατέρα μου. Εγώ κυριολεκτικά μεγάλωσα με παρέα τρεις Έλληνες – τον πατέρα μου, τον Καζαντζάκη και τον Ζορμπά. Ο πατέρας μου είχε ηφαιστειακό, νότιο ταμπεραμέντο· πολλές φορές απείλησε ότι
ποτέ ξανά δεν πρόκειται να μεταφράσει τον Καζαντζάκη... Αλλά του άρεσε πολύ το βάθος του, ο ανδρισμός του, η υπερηφάνεια, η ακαμψία, η αφοβία...
Λίγοι τολμούν να κρυφοκοιτάξουν σ’αυτά τα βάθη,
λίγοι έχουν το θάρρος να αναζητήσουν την απαντήση του ερωτήματος που δονείται σε όλο το σύμπαν:
Γιατί; Ανέκαθεν έλεγα πως ο Καζαντζάκης είναι ανύψωση του ελληνικού πνεύματος. Ο πατέρας μου
αντιπροσώπευε αυτό το πνεύμα – ήταν περήφανος,
άτεγκτος, σκληρός.
Το έργο του βραβεύτηκε με το « Χρυσό Σταυρό
του Τάγματος της Τιμής». Πώς ήρθε αυτή η υψηλή διάκριση;
Αυτό το παράσημο είναι η υψηλότερη αναγνώριση
για τις μεταφράσεις του από την ελληνική πλευρά.
Το όνομα του πατέρα μου δίνεται ως παράδειγμα για μετάφραση υψηλότερης ποιότητας από τα
Eλληνικά σε ξένη γλώσσα στο Πανεπιστήμιο της
Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η
συμβολή του στην πολιτιστική συνεργασία ανάμεσα
στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία είναι πράγματι πολύ
σημαντική. Ο πατέρας μου έλαβε το «Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Τιμής» μετά από πρόταση του
τότε Πρέσβη της Ελλάδας στη Σόφια, κ. Παναγιώτη
Καρακάση. Η τελετή απονομής έγινε το 1998, στην
Πρεσβεία της Ελλάδας με την παρουσία πολλών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Φυλάω αυτό το παράσημο ως κάτι πολύ ιερό και πολύτιμο.
Σκοπεύει ο εκδοτικός οίκος «Enthusiast» να συνεχίσει τη σειρά των βιβλίων του Νίκου Καζαντζάκη;
Νομίζω ότι το επόμενο βιβλίο θα είναι «Ο Χριστός
ξανασταυρώνεται».

Φωτογραφικό αρχείο – Χρίστο Κούφοφ, εκδοτικός οίκος «Enthusiast», Σόφια, Εκδόσεις Καζαντζάκη Ε.Π.Ε., Αθήνα

Как приемаше баща Ви творчеството на
Казандзакис?
Чувстваше го много близко, но това не значи, че приемаше безрезервно всички съждения на писателя. Викаше, удряше с юмрук
по бюрото си, сякаш спореше със сянката
му. Имам чувството, че в известен смисъл
Казандзакис беше някакво негово продължение. Аз буквално израснах в компанията на
трима гърци - баща ми, Казандзакис и Зорбас. Моят баща имаше вулканичен, южняшки темперамент, много пъти се заканваше,
че никога повече няма да превежда Казандзакис... Но му допадаше силно неговата дълбочина, мъжественост, гордост, непреклонност, безстрашие... Малцина се осмеляват
да надзърнат в тези глъбини, малцина имат
куража да търсят отговора на въпроса, който трепти в цялата Вселена: Защо? Винаги
съм твърдял, че Казандзакис е еманация на
гръцката душевност. Баща ми олицетворяваше тази душевност – той беше горд, непреклонен, суров.

Πώς ο Γκεόργκι Κούφοφ έφτασε στο έργο του
Καζαντζάκη;
Θυμάμαι τον ενθουσιασμό του πατέρα μου όταν
διάβασε τον «Αλέξη Ζορμπά» στα Eλληνικά. Αμέσως
μετά πρότεινε το βιβλίο στον εκδοτικό οίκο «Ναρόντνα Κουλτούρα». Εκείνη την εποχή όλα τα βιβλία
περνούσαν από την έγκριση της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος και αυτό, όπως
κατέστη σαφές, καθυστέρησε για δέκα χρόνια τη
δημοσίευση του «Αλέξη Ζορμπά».

ХРИСТО КУФОВ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

„Приятелите на
Никос Казандзакис
– секция България“

Т

ова е международно дружество със седалище в Женева,
което има филиали в над 100
държави. Негов председател е г-н Георгиос Стасинакис, една изключително дейна личност, посланик на елинизма по света. Българската секция
бе основана през 2000 г., а неин пръв
председател беше моят баща Георги
Куфов. След смъртта му през януари 2004 г. в продължение на доста
години, по различни причини, името
му потъна в забвение. Благодарение
на едни от най-добрите елинисти в
България и лично на професор Стойна
Пороманска дружеството възкръсна за нов живот, името на моя баща
бе реабилитирано, а аз имах честта
да бъда избран за негов председател.

„Винаги съм
твърдял, че
Казандзакис
е еманация
на гръцката
душевност“
«Ανέκαθεν έλεγα πως ο Καζαντζάκης είναι ανύψωση
του ελληνικού
πνεύµατος»

Амбицията ми е дейността на „Приятелите…” да става все по-активна.
Последната ни изява беше през юни
2013 г., когато едни от най-добрите
приятели на Казандзакис в България
се събраха, за да изгледат филмовия шедьовър на Михалис Какоянис
от 1964 г. – „Зорба гъркът“. Използвам случая да благодаря на гръцкото
посолство, което още през 2012 г.
изрази приятелска готовност да ни
предостави конферентната си зала
за наше събитие, откликвайки на
наша молба. Надявам се, че в бъдеще
ще имаме възможност да се възползваме от голямото гръцко гостоприемство и да организираме проява,
достойна за авторитета и ранга на
посолството.

НИКОС КАЗАНДЗАКИС В АНТИБ, 1954 Г.
Ο ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΠ, 1954

Ο ΧΡΙΣΤΟ ΚΟΥΦΟΦ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

«Φίλοι του Νίκου Καζαντζάκη –
Τµήµα Βουλγαρίας»

Π

ρόκειται για ένα διεθνές σωματείο με έδρα τη Γενεύη,
το οποίο έχει παραρτήματα
σε πάνω από 100 χώρες. Πρόεδρός
του είναι ο κ. Γιώργος Στασινάκης,
πολύ ενεργό πρόσωπο, πρέσβης του
Ελληνισμού ανά τον κόσμο. Το Βουλγαρικό τμήμα ιδρύθηκε το 2000 και
πρώτος πρόεδρός του ήταν ο πατέρας μου Γκεόργκι Κούφοφ. Μετά το
θάνατό του, τον Ιανουάριο του 2004,
κατά τη διάρκεια πολλών ετών, για διάφορους λόγους, το όνομά του έπεσε
στη λήθη. Χάρη σε μερικούς από
τούς σημαντικότερους ελληνιστές
στη Βουλγαρία και προσωπικά της
καθηγήτριας Στόινα Πορομάνσκα, το
σωματείο απέκτησε νέα ζωή, το όνομα του πατέρα μου αποκαταστάθηκε,
και εγώ είχα την τιμή να εκλεγώ πρόεδρός του. Η φιλοδοξία μου είναι η

δραστηριότητα των «Φίλων...» να γίνεται όλο και πιο έντονη. Η τελευταία
εκδήλωσή μας πραγματοποιήθηκε
τον Ιούνιο του 2013, όταν μερικοί από
τους καλύτερους φίλους του Καζαντζάκη στη Βουλγαρία συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν το αριστούργημα του Μιχάλη Καλογιάννη,
την ταινία του 1964 – «Αλέξης Ζορμπάς». Δράττομαι της ευκαιρίας να
ευχαριστήσω την ελληνική πρεσβεία,
η οποία ήδη από το 2012 έδειξε την
προθυμία να μας παραχωρήσει μια
αίθουσα συνεδρίων για την εκδήλωσή μας, ανταποκρινόμενη στο αίτημα
μας. Ελπίζω ότι στο μέλλον θα είμαστε σε θέση να επωφεληθούμε από
τη μεγάλη ελληνική φιλοξενία και να
οργανώσουμε μια εκδήλωση αντάξια
του κύρους και της καταξίωσης της
πρεσβείας.
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Култура / πολιτισμός

Olympia
Summer
Academy

Гръцкото посолство в София кани
български студенти и докторанти да
се включат в Olympia Summer Academy,
която ще се проведе в Атина от 12
до 23 юли 2014 г. От 2002 г. насам
International Olympic Academy е домакин на лятната програма по политика
и международни отношения. В Olympia
Summer Academy традиционно участват над 100 души
от 30 страни от целия свят. Кандидатури за програмата ще се приемат до 25 април, като желаещите да получат стипендия трябва да са подали документите си
до края на март 2014 г. За повече информация посетете
сайта

Η Ελληνική Πρεσβεία στη Σόφια προσκαλεί νέους Βούλγαρους προπτυχιακούς
και διδακτορικούς φοιτητές στην Olympia
Summer Academy που θα λάβει χώρα στην
Αθήνα από τις 12 έως τις 23 Ιουλίου 2014. Από
το 2002 η International Olympic Academy
φιλοξενεί το θερινό πρόγραμμα πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων. Στην Olympia
Summer Academy παραδοσιακά λαμβάνουν μέρος πάνω από 100
άτομα από 30 χώρες όλου του κόσμου. Αιτήσεις συμμετοχής στο
πρόγραμμα γίνονται δεκτές μέχρι τις 25 Απριλίου, ενώ όσοι επιθυμούν να τους χορηγηθεί υποτροφία, θα πρέπει να υποβάλουν τις
αιτήσεις τους μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2014. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

WWW.olympiasummeracademy.org

В началото на януари 2014 г. Държавният куклен театър – Варна, взе участие в Международния куклен фестивал в Атина. На сцената на театър „Мериви“ оживя
спечелилият много награди спектакъл „Фолклорни фантазии“. Зрителите станаха свидетели на една приказка,
разказана с помощта на предмети на българския бит.
Малки и големи бяха омагьосани от веселата игра на въображението, чрез която предметите се трансформираха в човешки образи и фигури на животни.
Στις αρχές Ιανουαρίου το Κρατικό κουκλοθέατρο Βάρνας συμμετείχε στο Διεθνές φεστιβάλ κουκλοθεάτρου στην Αθήνα. Στη
σκηνή του Θεάτρου «Μαιρηβή» ζωντάνεψε η πολυβραβευμένη
παράσταση «Λαογραφικές Φαντασίες». Οι θεατές είδαν ένα παραμύθι, το οποίο αφηγήθηκαν αντικείμενα της καθημερινής ζωής
του βουλγαρικού παρελθόντος. Μικροί και μεγάλοι μαγεύτηκαν
από το χαρούμενο παιχνίδι της φαντασίας στο οποίο τα αντικείμενα μεταμορφώνονταν σε ανθρώπινες και ζωϊκές μορφές.
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Литературен конкурс
Λογοτεχνικός διαγωνισμός
Сайтът GRReporter и
Българското неделно
училище „Св. св. Кирил и
Методий”, Атина, Гърция, обявяват литературен конкурс на тема:
“Българският език - без
граница и през граници”. В конкурса могат да
участват деца и юноши
на възраст от 10 до 18
години. Всеки участник
има право да представи
до 2 литературни творби с обем до 500 думи.
Крайният срок за изпращане е 30 април 2014 г.
Предвидени са награди
за първите три най-добри произведения.

Ο ιστότοπος
GRReporter και το Βουλγαρικό κυριακάτικο σχολείο
«Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος» στην Αθήνα, κηρύσσουν
λογοτεχνικό διαγωνισμό με
θέμα: «Η βουλγαρική γλώσσα – χωρίς σύνορα και πέρα
από τα σύνορα». Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν παιδιά και έφηβοι ηλικίας 10 έως 18 ετών.
Κάθε συμμετέχων μπορεί να
λάβει μέρος με δύο λογοτεχνικά κείμενα έκτασης έως
500 λέξεων. Η προθεσμία
αποστολής των έργων είναι
30 Απριλίου 2014. Προβλέπονται βραβεία για τα πρώτα τρία καλύτερα έργα.

Снимки: ГБСБ

Държавният куклен
театър в Атина
Το κρατικό κουκλοθέατρο
στην Αθήνα

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

Място: Нови Пазар, Сърбия
Balkan Textile
Изложение за текстилната индустрия
Организатор: Meridyen International
www.balkantekstila.com

Място: Букурещ
TTR
Изложение за туризъм
Организатор: Romexpo
www.romexpo.ro

Място: Солун
Detrop
Изложение за храни и напитки
Организатор: Helexpo
www.helexpo.gr

Място: София
Sofia LogExpo
Изложение за логистика
Организатор: Bulgarreklama
www.bulgarreklama.com

Място: Пловдив
ВИНАРИЯ
Изложение за винарство
Организатор: Meждународен панаир Пловдив
www.fair.bg

Място: Атина
medwood
Изложение за мебелната индустрия
Организатор: Athens Metropolitan Expo
www.medwood.gr

МАРТ
ΜΑΡΤΙΟΥ

5-7

МАРТ
ΜΑΡΤΙΟΥ

13-16

МАРТ
ΜΑΡΤΙΟΥ

13-16

МАРТ
ΜΑΡΤΙΟΥ

14-16

МАРТ
ΜΑΡΤΙΟΥ

19-22

АПРИЛ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ

2-4

АПРИЛ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ

3-6

Τόπος: Σόφια
PLAST
Έκθεση βιομηχανιών πλαστικών και καουτσούκ
Διοργανωτής: Bulreklama Agency
www.plast.bg

Τόπος: Νόβι Παζάρ, Σερβία
Balkan Textile
Έκθεση κλωστοϋφαντουργίας
Διοργανωτής: Meridyen International
www.balkantekstila.com

Τόπος: Βουκουρέστι
TTR
Έκθεση τουρισμού
Διοργανωτής: Romexpo
www.romexpo.ro

Τόπος: Θεσσαλονίκη
Detrop
Έκθεση τροφίμων και ποτών
Διοργανωτής: Helexpo
www.helexpo.gr

Τόπος: Σόφια
Sofia LogExpo
Έκθεση logistics
Διοργανωτής: Bulgarreklama
www.bulgarreklama.com

Τόπος: Πλόβντιφ
VINARIA
Διεθνής Οινική Έκθεση
Διοργανωτής: Διεθνής Έκθεση του Πλόβντιφ
www.fair.bg

Τόπος: Αθήνα
medwood
Έκθεση Επιπλοποιίας
Διοργανωτής: Athens Metropolitan Expo
www.medwood.gr
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Нови членове / Νέα μέλη

Нови членове на ГБСБ
Νέα μέλη του ΕΕΣΒ

От 1996 г. до днес „Престиж 96“ е сред най-големите производители
на хранителни изделия в
страната. Фирмата предлага богата продуктова
гама в шест основни категории – вафли, бисквити, сухи пасти, пурички,
мюсли барове и торти.
Марки на „Престиж 96“
са: Траяна, Мираж, Роден
край, Троя, Ная, Споко,
Хипер и др. Производството на „Престиж 96” е
разположено във Велико
Търново. От 2013 г. то се
осъществява в изцяло
нов завод, който работи
по последни технологии
и стандарти за най-високо качество.

Ecovis е водеща консултантска фирма в световен мащаб. Тя разполага
с над 4000 служители в
50 държави. Ecovis UBC
Bulgaria е сдружение,
което обединява специализирани консултантски
компании в областта
на правото, финансите,
данъците, одита, обучението и управлението на
проекти. Компаниите в
сдружението имат над 20
години опит на българския пазар и притежават
богат международен и
местен опит. Сдружението се управлява от 4
партньора и в него работят 30 специалиста.

„ГАЕА Зелена Алтернативна Енергия”
ЕАД е българска компания, която предлага
решения за управление
на отпадъци / опазване
на околната среда, оползотворяване на отпадъци и производство на
алтернативни горива.
„ГАЕА Зелена Алтернативна Енергия” е съвместно дружество между
Evolution Environmental
Group LLC, американска
компания с дейности в
сферата на опазване на
околната среда и алтернативната енергия, и
Titan Cement SA („Титан”),
водещ производител на
строителни материали.

„Голдеър Хендлинг“
е водещa компания по
наземно обслужване на
гръцкия пазар. Нейният
пазарен дял в Атина и
Солун е над 80%. Фирмата непрекъснато се
разширява и развива
чрез иновативни подходи и упорита работа. Тя
осъществява наземно
обслужване също така
в България и Кипър. На
българския пазар тя оперира на летище София
и летище Бургас чрез
своята дъщерна компания
„Голдеър Хендлинг – България“. През 2014 г. дружеството очаква да получи
лиценз за наземен оператор и на летище Варна.

„Хепи Тур Груп” ЕООД
е основана през 2012 г. с
едноличен собственик
Happy Tour SRL – най-голямата румънска туристическа компания, притежавана от испанския
инвестиционен фонд
GED Capital. Основният
профил на компанията
и в Румъния, и в България е обслужването на
корпоративни клиенти.
Happy Tour прави резервации и консултира
своите клиенти как да
организират пътуванията си по най-удобния начин на оптимална цена.
Водещ принцип на служителите на Happy Tour е
прозрачността.

Από το 1996 μέχρι σήμερα
η Prestige 96 είναι ένας
από τους μεγαλύτερους
παραγωγούς τροφίμων
στη Βουλγαρία. Η εταιρεία
παράγει πλούσια γκάμα
προϊόντων σε έξι βασικές
κατηγορίες – γκοφρέτες,
μπισκότα, κέικ, πούρα σοκολάτας, μούσλι μπάρες
και τούρτες. Μάρκες της
Prestige 96 είναι οι εξής:
Trayana, Mirage, Roden
krai, Troya, Naya, Spoko,
Hyper κ.ά. Οι παραγωγικές μονάδες της Prestige
96 βρίσκονται στο Βελίκο
Τάρνοβο. Από το 2013
η παραγωγή γίνεται σε
ολοκαίνουργιο εργοστάσιο που λειτουργεί με τις
τελευταίες τεχνολογίες και
πρότυπα ποιότητας.

Η Ecovis είναι ηγετική
συμβουλευτική εταιρεία
παγκοσμίως. Η εταιρεία
έχει πάνω από 4000 υπαλλήλους σε 50 χώρες. Η
Ecovis UBC Bulgaria είναι
όμιλος που ενώνει εξειδικευμένες συμβουλευτικές
εταιρείες στους τομείς του
δικαίου, των οικονομικών,
της φορολογίας, του λογιστικού ελέγχου, της εκπαίδευσης και της διαχείρισης
έργων. Οι εταιρείες του
ομίλου έχουν πάνω από 20
ετή εμπειρία στη βουλγαρική αγορά και διαθέτουν
μεγάλη διεθνή και εγχώρια
πείρα. Ο όμιλος διευθύνεται από 4 εταίρους και
απασχολεί 30 ειδικούς.

Η GAEA Πράσινη Εναλλακτική Ενέργεια
Μονοπρόσωπη ΑΕ είναι
βουλγαρική εταιρεία που
προσφέρει λύσεις διαχείρισης απορριμμάτων /
προστασίας περιβάλλοντος, αξιοποίησης απορριμμάτων και παραγωγής
εναλλακτικών καυσίμων. Η GAEA Πράσινη
Εναλλακτική Ενέργεια
Μονοπρόσωπη ΑΕ είναι
κοινοπραξία της Evolution
Environmental Group LLC,
αμερικανικών συμφερόντων εταιρείας με δραστηριότητες στον τομέα της
προστασίας περιβάλλοντος και της εναλλακτικής
ενέργειας, και της Titan
Cement SA (Titan), ηγετικού παραγωγού οικοδομικών υλικών.

H Goldair Handling
είναι ηγετική εταιρεία
στην ελληνική αγορά
στον χώρο των υπηρεσιών εδάφους. Το μερίδιο
αγοράς της στην Αθήνα
και Θεσσαλονίκη είναι
πάνω από 80%. Η εταιρεία διαρκώς διευρύνεται και αναπτύσσεται. Η
εταιρεία παρέχει υπηρεσίες εδάφους και στη
Βουλγαρία και την Κύπρο.
Στη Βουλγαρία λειτουργεί στο αεροδρόμιο της
Σόφιας και στο αεροδρόμιο του Μπουργκάς μέσω
της θυγατρικής Goldair
Handling - Bulgaria. Το
2014 αναμένεται η εταιρεία να αποκτήσει άδεια
παροχής υπηρεσιών εδάφους και για το αεροδρόμιο στη Βάρνα.

Η Happy Tour Group
Μονοπρόσωπη ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2012 με μοναδικό
ιδιοκτήτη τη Happy Tour
SRL, τη μεγαλύτερη ρουμανική τουριστική επιχείρηση,
ιδιοκτησία του ισπανικού
επενδυτικού ταμείου GED
Capital. Το βασικό προφίλ
της εταιρείας τόσο στη
Ρουμανία όσο και στη Βουλγαρία είναι η εξυπηρέτηση εταιρικών πελατών. Η
Happy Tour όχι μόνο κάνει
κρατήσεις, αλλά και συμβουλεύει τους πελάτες της
πώς να οργανώνουν τα
ταξίδια τους με τον πλέον
άνετο τρόπο και στην καλύτερη τιμή. Βασική αρχή των
υπαλλήλων της Happy Tour
είναι η διαφάνεια.
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ХОРИЗОНТИ
ΙΖΟΝΤΕΣ

БАЛКАНСКИ Βαλκανικοί
ХОРИЗОНТИ ОРΙΖΟΝΤΕΣ

брой 31 януари - март

Издание на сдружение „гръцки
бизнес съвет в България“
ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ»

«Προεδρία ελπίδας»

Η Ελλάδα στο
τιμόνι της ΕYρώπης
„Председателство на надеждата“

Гърция начело
на Европа

икономика
Застарялото население:
Големият проблем на
България

οικονομία
Ο γηράσκων πληθυσμός: Το μεγάλο πρόβλημα της Βουλγαρίας
WWW.HBCBG.COM
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