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Редакционен коментар / Σχόλιο Σύνταξης 

П риключилите наскоро предсрочни 
парламентарни избори в България 
надали ще доведат до така важното 
за страната политическо стабилизи-

ране. Нещо повече: с представени осем партии 
Народното събрание никога преди не е било 
толкова фрагментирано. На пръв поглед това би 
трябвало да попречи за провеждането на клю-
човите, сложни реформи в страната. Но с вече 
по-будното гражданско общество в страната на-
тискът върху политиците е по-голям. Във всеки 
случай пред България стоят нови бурни времена. 

Няма обаче как да не открием някои по-

зитивни тенденции. В следващите 7 години 

българското образование ще бъде финансира-

но с 1.4 млрд. лв. (четете повече на стр. 14). 

Това няма как с магическа пръчка да осигури 

по-добри кадри за бизнеса, но със сигурност е 

добра новина. Също така служебното прави-

телство осъзна необходимостта да затегне 

контрола върху усвояването на еврофондо-

вете (вижте текста на стр. 20).

За гръцкия бизнес също има интересни 

новини – Sofia Ring Mall, една от най-големи-

те гръцки инвестиции в България отвори 

врати. Зад проекта стоят фирмите на два-

ма влиятелни бизнесмена – Василис Фурлис и 

Джон Кустас. За „Балкански хоризонти” беше 

голяма привилегия, че и двамата намериха 

време да отговорят на въпроси, които въл-

нуват и вас, нашите читатели (стр. 28).

Думите на г-н Кустас са обнадеждаващи: 

„Мисля, че в момента България е много до-

бро място за правене на бизнес”, каза той. 

На въпрос дали политическата обстановка в 

страната не влияе негативно на външните 

инвестиции, той също се изказа положител-

но: „Бързите смени на правителствата са 

малко смущаващи, но това не е попречило на 

нашите проекти”. 

Приятно четене!

Ο ι πρόωρες βουλευτικές εκλογές που 
ολοκληρώθηκαν πρόσφατα στη Βουλ-
γαρία είναι μάλλον απίθανο να οδη-
γήσουν στη τόσο σημαντική για τη 

χώρα πολιτική σταθεροποίηση. Επιπλέον, με οκτώ 
κόμματα να την εκπροσωπούν, η Εθνική Συνέλευ-
ση δεν ήταν ποτέ τόσο κατακερματισμένη. Με την 
πρώτη ματιά, αυτό θα έπρεπε να εμποδίσει την διε-
ξαγωγή των βασικών και πολύπλοκων μεταρρυθμί-
σεων. Αλλά με την πιο «ξύπνια» τώρα κοινωνία των 
πολιτών στη χώρα, η πίεση στους πολιτικούς είναι 
μεγαλύτερη. Σε κάθε περίπτωση, η Βουλγαρία έχει 
να αντιμετωπίσει νέους ταραχώδεις καιρούς. 

Την ίδια στιγμή, δεν είναι δυνατόν να μην παρα-
τηρήσουμε ορισμένες θετικές τάσεις. Στα επόμενα 
επτά χρόνια η βουλγαρική παιδεία θα χρηματοδο-
τείται με 1,4 δις λέβα (διαβάστε περισσότερα στη 
σελ. 14). Αυτό δεν μπορεί σαν με μαγικό ραβδί να 
εξασφαλίσει καλύτερα στελέχη στις επιχειρήσεις, 
αλλά είναι σίγουρα μια καλή είδηση  . Επιπλέον, η 
υπηρεσιακή κυβέρνηση συνειδητοποίησε την ανά-
γκη να ενισχύσει τον έλεγχο της απορρόφησης των 
κονδυλίων της ΕΕ (βλ κείμενο 20).

Για την ελληνική επιχειρηματικότητα υπάρχουν 
επίσης ενδιαφέροντα νέα   – εγκαινιάστηκε το Sofia 
Ring Mall, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές επενδύ-
σεις στη Βουλγαρία. Πίσω από το έργο είναι οι εται-
ρείες δύο σημαινόντων επιχειρηματιών – του Βασίλη 
Φουρλή και του Τζον Κούστα. Για τους «Βαλκανικούς 
Ορίζοντες» ήταν μεγάλη τιμή ότι και οι δύο τους βρή-
καν το χρόνο να απαντήσουν στις ερωτήσεις που 
αφορούν και εσάς, τους αναγνώστες μας (σελ. 28).

Τα λόγια του κ. Κούστα είναι ενθαρρυντικά: 
«Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Βουλγαρία αποτελεί 
πρόσφορο έδαφος για ανάπτυξη επιχειρηματικής 
δραστηριότητας», ανέφερε. Στην ερώτηση εάν η πο-
λιτική κατάσταση στη χώρα επηρεάζει τις ξένες επεν-
δύσεις απάντησε επίσης με θετικό τρόπο: «οι γρή-
γορες αλλαγές της κυβέρνησης προκαλούν κάποια 
αναστάτωση, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τα έργα μας».

Καλή ανάγνωση!

Уважаеми читатели,
Αγαπητοί αναγνώστες,

Но с вече 
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общество в 
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П оредната среща за обмен на 

информация между членовете 

на Гръцкия бизнес съвет в Бъл-

гария (ГБСБ) се състоя на 16 юни 

2014 г. в зала „Витоша” на софийския хотел 

Kempinski Hotel Zografski. На станалото вече 

традиционно събитие десет компании пред-

ставиха своята дейност пред останалите 

членове на съвета. В залата присъстваха 100 

мениджъри на компании-членове на съвета и 

много други гости. Изпълнителният дирек-

тор на ГБСБ г-н Минко Герджиков посрещна 

гостите с встъпителна реч и анонсираше 

представителите на компаниите. 

Презентациите бяха открити от г-н Герд 

Руге, генерален мениджър на Kempinski Hotel 

Zografski. Той представи стилна презента-

ция на хотела, отстъпките, които се пред-

лагат за компании-членки на ГБСБ, както и 

своя екип. Г-жа Виолета Милушева, директор 

„Продажби и маркетинг”, обобщи силните 

страни на Kempinski Hotel Zografski. 

Арх. Радомир Серафимов, главен проек-

тант и управител на „Ателие Серафимов 

архитекти” ООД, презентира компанията за 

Σ τις 16 Ιουνίου 2014, το Ελληνικό Επιχει-
ρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία 
(HBCB) διοργάνωσε μια ακόμα συνάντη-
ση με σκοπό την ανταλλαγή πληροφο-

ριών μεταξύ των μελών του οργανισμού στην αί-
θουσα «Βίτοσα» του ξενοδοχείου Kempinski Hotel 
Zografski της Σόφιας.

Δέκα εταιρείες παρουσίασαν τις δραστηριό-
τητές τους στα μέλη του HBCB. Στην εκδήλωση 
παρευρέθηκαν 100 στελέχη από εταιρείες-μέλη 
του HBCB καθώς και πολλοί άλλοι επισκέπτες. Ο 
εκτελεστικός διευθυντής του Συμβουλίου κ. Μίνκο 
Γκερντίκοφ καλωσόρισε τους επισκέπτες με την 
εναρκτήρια ομιλία του ανακοινώνοντας τους αντι-
προσώπους των εταιρειών.

Τις παρουσιάσεις ξεκίνησε ο γενικός διευθυντής 
του Kempinski Hotel Zografski κ. Γκέρντ Ρούγκε. Ο 
κ. Ρούγκε έκανε μια κομψή παρουσίαση της ομά-
δας του, του ξενοδοχείου και των εκπτώσεων που 
προσφέρονται στις εταιρείες-μέλη του HBCB. Η κα 
Βιολέτα Μιλούσεβα, διευθύντρια «Πωλήσεων και 
Μάρκετιγκ», τόνισε εν συντομία τις δυνατές πλευ-
ρές του Kempinski Hotel Zografski.

Ο αρχιτέκτων Ραντομίρ Σεραφίμοφ, επικεφαλής 
σχεδιαστής και διευθυντής της Atelier Serafimov 

Новини / Ειδήσεις
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комплексно проучване и проектиране на ар-

хитектура, инженеринг, градоустройство, 

интериор и дизайн. Той нагледно показа част 

от престижните проекти на фирмата – от 

болница „Токуда” в София, през новата сграда 

на Alpha Bank България до хотели, жилищни 

сгради и метростанции.

Г-н Арис Целепис, главен изпълнителен ди-

ректор на представителството на Harley-

Davidson в България Exalco-Harley Davidson, 

разказа на аудиторията за влизането на 

българския пазар на световноизвестния 

производител на мотоциклети. Г-н Целепис 

страстно разказа за историята и настояще-

то на фирмата, както и за целите на Harley 

Davidson в България. 

Г-н Владимир Гюрджиев, ръководител на 

отдел „Индустриални и логистични площи“ 

във „Фортън”, представи международната 

консултантска фирма, тясно специализирана 

в областта на бизнес имотите. Компанията 

е дъщерно дружество на най-големия холдинг 

за недвижими имоти в България AG Capital 

и стратегически партньор за България, 

Сърбия, Македония и Косово на Cushman & 

Wakefield, най-голямата частна консултант-

ска компания за недвижими имоти в света.

В презентацията си директорът „Про-

дажби” на „Хепи Тур Груп” ЕООД г-н Майк 

Хапоиану разказа за фирмата, основана през 

2012 г., с едноличен собственик Happy Tour 

SRL – най-голямата румънска туристическа 

компания, притежавана от испанския инвес-

тиционен фонд GED Capital. Основният про-

фил на компанията и в Румъния, и в България 

е обслужването на корпоративни клиенти. 

Happy Tour не само прави резервации, но и 

консултира своите клиенти как да организи-

рат пътуванията си по най-удобния начин на 

оптимална цена. 

Мениджърите в „Интерсервиз Узунови” 

г-н Петър Иванов и г-н Петър Рашев говори-

ха за проекта на дружеството Playground – 

най-модерната верига увеселителни цен-

трове в България в Mall Varna и The Mall, 

София. Playground предлага успешен микс от 

развлечения с различен характер за потреби-

тели на различни възрасти. 

Г-н Димитрис Люпис, директор „Проду-

кти, услуги и решения” в Мтел, представи 

интересни факти за първата цифрова мо-

билна мрежа в България. Акцентите в пре-

зентацията на г-н Люпис паднаха върху начи-

ните, по които фирмата се справя с новите 

предизвикателства на пазара и очакванията 

на клиентите. 

Собственикът на Адвокатска кантора 

„Самолис и съдружници” г-н Димитриос Само-

лис и адв. Августина Витанова презентира-

ха богатата история на кантората както 

в Атина, така и в София. Екипът в България 

Architects Ltd, παρουσίασε τη δραστηριότητα της 
εταρείας –  σύνθετη έρευνα και σχεδιασμό της αρ-
χιτεκτονικής, της μηχανικής, του αστικού σχεδια-
σμού και του εσωτερικού σχεδιασμού.Ο κ. Σερα-
φίμοφ παρουσίασε μερικά από τα διακεκριμένα 
έργα της εταιρείας – από το νοσοκομείο Tokuda 
στη Σόφια, το νέο κτίριο της Alpha Bank Βουλγαρί-
ας έως ξενοδοχεία, κτίρια κατοικιών και σταθμούς 
του μετρό.

Ο κ. Άρης Τσελεπής, Διευθύνων Σύμβουλος της 
εκπροσώπου της Harley-Davidson στη Βουλγαρία 
Exalco-Harley Davidson, μίλησε στο κοινό σχετικά 
με την εισαγωγή στην αγορά της Βουλγαρίας του 
παγκοσμίου φήμης κατασκευαστή μοτοσικλετών. 
Με πάθος, τυπικό για εκπρόσωπο μιας τέτοιας μάρ-
κας, ο κ. Τσελεπής διηγήθηκε την ιστορία και το πα-
ρόν της εταιρείας και μίλησε για τους στόχους της 
Harley Davidson στη Βουλγαρία.

Ο κ. Βλάντιμιρ Γκουρτζίεφ, επικεφαλής του 
τμήματος «Βιομηχανικής & Logistics εδαφών» στη 
Forton –  διεθνής εταιρεία συμβούλων που ειδι-
κεύεται στον τομέα των επιχειρηματικών ακινή-
των. Η εταιρεία είναι θυγατρική του μεγαλύτερου 
ομίλου  ακινήτων στη Βουλγαρία AG Capital και 
στρατηγικός εταίρος για τη Βουλγαρία, τη Σερβία, 
την Π.Γ.Δ.Μ. και το Κοσσυφοπέδιο του Cushman & 
Wakefield, της μεγαλύτερης ιδιωτικής συμβουλευ-
τικής εταιρείας ακινήτων στον κόσμο.

Στην παρουσίασή του ο διευθυντής «Πωλήσε-
ων» της  Happy Tour Group κ. Mike Hapoianu μίλη-
σε  περισσότερο για την εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε 
το 2012 από τον ιδιοκτήτη της Happy Tour SRL – η 
μεγαλύτερη ταξιδιωτική εταιρεία της Ρουμανίας 
που ανήκει στο ισπανικό επενδυτικό ταμείο GED 
Capital. Το κύριο προφίλ της εταιρείας τόσο στη 
Ρουμανία όσο και στη Βουλγαρία έγκειται στην 
εξυπηρέτηση εταιρικών πελατών. Η Happy Tour όχι 
μόνο κάνει κρατήσεις αλλά και συμβουλεύει τους 
πελάτες της σχετικά με το πώς να οργανώνουν το 
ταξίδι τους με τον πιο βολικό τρόπο και στο βέλτι-
στο κόστος.

Οι μάνατζερ στο Interservice Uzunovi κ.к. Πέταρ 
Ιβανόφ και Πέταρ Ράσεφ μίλησαν για το σχέδιο της 
εταιρείας Playground – η πιο σύγχρονη αλυσίδα κέ-
ντρων διασκέδασης στη Βουλγαρία στο Mall Varna 
και στο The Mall, Σόφια. Η Playground προσφέρει 
έναν  επιτυχή συνδυασμό διαφορετικού τύπου δια-
σκέδασης για χρήστες διαφόρων ηλικιών.

Ο κ. Δημήτρης Λιούπης, Διευθυντής «Προϊόντα, 
υπηρεσίες και λύσεις» στη Mtel παρουσίασε ενδι-
αφέροντα στοιχεία σχετικά με το πρώτο ψηφιακό 
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στη Βουλγαρία. Στην 
παρουσίασή του ο κ. Λιούπης υπογράμμισε τους 
τρόπους με τους οποίους η εταιρεία αντιμετωπίζει 
τις νέες προκλήσεις από τις προσδοκίες της αγοράς 
και των πελατών. 

Ο ιδιοκτήτης του δικηγορικού γραφείου «Σαμό-
λης και Συνεργάτες» κ. Δημήτριος Σαμόλης και η 
κα. Αυγουστίνα Βιτάνοβα παρουσίασαν την πλού-
σια ιστορία του γραφείου, τόσο στην Αθήνα όσο 
και στη Σόφια. Η ομάδα στη Βουλγαρίας περιλαμ-
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включва десет правоспособни адвокати, 

практикуващи в различни области на право-

то. Сред клиентите на Кантора „Самолис” 

са търговски банки, лизингови компании, ин-

веститори в областта на енергията от въз-

обновяеми източници. Базирането на двата 

офиса в различни държави дава възможност 

за обслужване на клиенти, чиито казуси изис-

кват съобразяване с детайлите на различно-

то местно законодателство.

Г-жа Валентина Александрова, инвести-

ционен съветник в „Сиенит” ООД, разказа 

за дейностите на компанията. Те обхващат 

комплексния инженеринг в процеса на строи-

телството, като „Сиенит” е главен изпъл-

нител на проекти за изграждане на промиш-

лени, жилищни и обществени комплекси и 

сгради, инфраструктурни, екологични, енер-

гийни и селскостопански обекти и др.

Адв. Анна Пенакова от Адвокатско бюро 

„Варадинов и партньори” представи създа-

деното през 1990 г. обединение от профе-

сионалисти в правната сфера. Бюрото е 

ориентирано към предоставяне на правни 

консултации на корпоративни клиенти и 

търговското право е предпочитаната об-

ласт за десетимата адвокати в екипа.

Презентациите бяха последвани от кок-

тейл, на който участниците в събитие-

то успяха да обменят идеи и контакти в 

неформална атмосфера. ГБСБ благодари за 

съдействието на Alpha Bank България, ОББ, 

„Ателие Серафимов архитекти”, „Самолис и 

съдружници”, Exalco-Harley Davidson, „Фор-

тън”, „Хепи Тур Груп”, „Интерсервиз Узуно-

ви”, Kempinski Hotel Zografski, Мтел, „Сиенит”  

„Варадинов и партньори” и Мтел.   

Новини / Ειδήσεις

βάνει δέκα εξειδικευμένους δικηγόρους με εξά-
σκηση σε διάφορους τομείς του δικαίου. Μεταξύ 
των πελατών Νομικού Γραφείου «Σαμόλης και 
Συνεργάτες» είναι εμπορικές τράπεζες, εταιρεί-
ες χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι επενδυτές στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το γεγονός ότι το 
γραφείο διαθέτει έδρες σε διαφορετικές χώρες, 
επιτρέπει να εξυπηρετούνται πελάτες των οποίων 
οι υποθέσεις απαιτούν εξέταση των στοιχείων από 
τις διάφορες τοπικές νομοθεσίες.

Η κα Βαλεντίνα Αλεξάντροβα, σύμβουλος 
επενδύσεων στη Sienit Ε.Π.Ε., μίλησε για τις δρα-
στηριότητες της εταιρείας. Οι τελευταίες περιλαμ-
βάνουν την πολύπλοκη τεχνολογία στη διαδικα-
σία της κατασκευής, καθώς η Sienit Ε.Π.Ε είναι 
γενικός ανάδοχος της κατασκευής έργων των 
βιομηχανικών, δημόσιων και οικιστικών συγκρο-
τημάτων και κτιρίων, των υποδομών, των έργων 
περιβάλλοντος, της ενέργειας και των γεωργικών 
χώρων, χαμηλών κτιρίων, καθώς και δρόμων και 
εξωραϊσμού αυτών.

Η δικηγόρος Άννα Πενάκοβα του Νομικού γρα-
φείου «Βαραντίνοφ και συνεργάτες» παρουσίασε 
την ένωση επαγγελματιών νομικού τομέα η οποία 
δημιουργήθηκε το 1990. Το γραφείο εστιάζει στην 
παροχή νομικών συμβουλών σε εταιρικούς πελά-
τες και το εμπορικό δίκαιο είναι η προτιμώμενη 
περιοχή για τους δέκα δικηγόρους στην ομάδα.

Τις παρουσιάσεις ακολούθησε κοκτέιλ όπου οι 
συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να ανταλλά-
ξουν ιδέες σε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Το HBCB 
ευχαριστεί για τη βοήθεια τις εταιρείες Alpha 
Bank Bulgaria, UBB, Atelier Serafimov Architects, 
Samolis & Associates, Exalco-Harley Davidson, 
Forton EAD, Happy Tour Group, Interservice 
Uzunovi, Kempinski Hotel Zografski, Sienit, 
Varadinov & CO Attorneys at law, Mtel.  

1. Mr. Gerd ruGe  
CEO, Kempinski Hotel Zografski 

2. Mr. Arh. rAdoMir SerAfiMov 
CEO, Atelier Serafimov Architects

3. Mr. AriS TSelepiS 
CEO, Exalco-Harley Davidson
 
4. Mr. vlAdiMir Gurdjieff 
Manager Industrial and logistics 
space, Forton

5. Mr. Mike hApoiAnu 
Commercial Director, Happy Tour 
Group

6. Mr. peTAr ivAnov 
Manager, Interservice Uzunovi

7. Mr. diMiTriS lioupiS 
Products, Services & Solutions 
Director Mtel

8. Mr. diMiTrioS SAMoliS
Owner, Samolis&Associates Law 
Office

9.  MS. vAlenTinA AlekSAndrovA 
Investment Adviser,  Sienit Holding

10. MS. AnnA penAkovA
Attorney at law,  
Varadinov & Co Attorneys at law

1
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С ъбития, организирани от Гръцкия 

бизнес съвет в България (ГБСБ), 

в две вечери ознаменуваха нача-

лото на лятото и мачовете на 

Гърция на Световното първенство по фут-

бол. Домакин на срещите бе Flocafé Lounge 

Bar&Restaurant, а екипът на ЕКО България се 

погрижи нито един от гостите на събития-

та да не си тръгне без футболен подарък.

На 24 юни близо 100 гости на ГБСБ се събра-

ха, за да гледат мача между Гърция и Кот 

д’Ивоар. Посланикът на Кипър Н.Пр. г-н 

Ставрос Амвросиу също присъства на съби-

тието. Всички гости станаха свидетели на 

драматичната победа за Гърция с победен 

гол на Самарас в последната минута. Това бе 

и голът, с който отборът продължи в след-

ващата фаза на турнира и доведе до неопи-

суема радост сред гостите във Flocafé. 

На 29 юни компанията на ГБСБ отново 

се събра, за да гледа осминафинала Гърция-

Коста Рика. За съжаление, тя завърши със за-

губа, но споменът от доброто представяне 

на любимия отбор ще остане. 

Лятното футболно събитие се осъщест-

ви благодарение на подкрепата на ЕКО Бълга-

рия, Alpha Bank България и Обединена българ-

ска банка.  

T o Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο 
στη Βουλγαρία (HBCB) εγκαινίασε το κα-
λοκαίρι με τους ποδοσφαιρικούς αγώνες 
της Ελλάδας στο Παγκόσμιο πρωτά-

θλημα ποδοσφαίρου. Την εκδήλωση φιλοξένησε η 
Flocafé Lounge Bar&Restaurant ενώ η ομάδα της 
EKO Bulgaria φρόντησε όλοι οι επισκέπτες να λά-
βουν αναμνήστικα δώρα από τον κόσμο του ποδο-
σφαίρου.

Στις 24 Ιουνίου, περίπου 100 επισκέπτες του 
HBCB, ο Πρεσβης της Κύπρου Α.Ε. Σταύρος Αμβρο-
σίου, συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν 
τον αγώνα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ακτή 
Ελεφαντοστού. Όλοι έγιναν μάρτυρες μιας δραμα-
τικής νίκης για την Ελλάδα με το νικητήριο γκολ του 
Σαμαρά στο τελευταίο λεπτό. Με αυτό το γκόλ η 
ομάδα συνέχισε στην επόμενη φάση του τουρνουά 
και οδήγησε σε απερίγραπτη χαρά μεταξύ των προ-
σκεκλημένων στο Flocafé.

Μερικές μέρες αργότερα, στις 29 Ιουνίου, οι φί-
λοι του HBCB συγκεντρώθηκαν εκ νέου για να παρα-
κουλουθήσουν την προημιτελικό αγώνα μεταξύ της 
Ελλάδας και την Κόστα Ρίκα. Δυστυχώς, αυτό τελεί-
ωσε με ήττα για την αγαπημένη μας ομάδα, όμως  η 
ανάμνηση από την καλή απόδοση θα παραμείνει.

Η καλοκαιρινή ποδοσφαιρική εκδήλωση πραγ-
ματοποιήθηκε χάρη στην υποστήριξη της EKO 
Bulgaria, Alpha Bank Bulgaria και UBB.  

ΑξΕχΑΣΤΕΣ ΕκδηλώΣΕΙΣ μΕ ΑφΟΡμη ΤΟ 
ΠΑγκΟΣμΙΟ ΠΡώΤΑθλημΑ ΠΟδΟΣφΑΙΡΟυ

НеЗабРавИмИ шампИОНскИ събИТИя 
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Над 80 члеНове и приятели на Гръцкия биз-

нес съвет в България (ГБСБ) се събраха на 16 

юли 2014 г. в красивата градина на софийския 

хотел ParkInn за приятен летен коктейл и 

създаване на нови бизнес контакти. Послани-

кът на Република Кипър в София Негово Пре-

възходителство г-н Ставрос Амвросиу също 

удостои коктейла с присъствието си. 

ГБСБ бладодари на своите патрони Alpha 

Bank България и Обединена българска банка за 

безценната подкрепа.  

Πάνω άΠο 80 μέλη και φίλοι του Ελληνικού Επι-
χειρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία (HBCB) 
παρευρέθησαν στις  16 Ιουλίου 2014στον όμορφο 
κήπο του ξενοδοχείου ParkInn στη Σόφια σε ευχάρι-
στη θερινή δεξίωση με κοκτέιλ προκειμένου να δη-
μιουργήσουν νέες επιχειρηματικές επαφές.  Η Α.Ε. κ. 
Σταύρος Αμβροσίου, Πρέσβης της Κυπριακής Δημο-
κρατίας στη Σόφια, επίσης τίμησε με την παρουσία 
του την εκδήλωση. Το HBCB ευχαριστεί τις εταιρείες 
Alpha Bank Bulgaria και UBB για την πολύτιμη στή-
ριξή τους.  

ΘΕΡΙΝή δΕξΙωΣή μΕ κΟκΤΕιλ
ЛеТеН кОкТейЛ

Новини / Ειδήσεις
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Гръцкият бизнес съвет в бълГария (Гбсб) 
организира Back-to-Business коктейл във 

Flocafé Lounge Bar&Restaurant. В станалото 

вече традиционно събитие организацията 

приветства своите членове за старта на 

бизнес сезона. Събитието премина в при-

ятелска атмосфера и предложи отлични 

условия за обсъждане на нови идеи и възмож-

ности за създаване на нови контакти. Сред 

250-те гости бяха мениджъри на важните 

компании, членки на ГБСБ, както и послани-

ците на Гърция и на Кипър в България Н.Пр. 

Димостенис Стоидис и Н.Пр. Ставрос Амвро-

сиу. Flocafé Lounge Bar&Restaurant допринесе 

за добрата атмосфера с отличен избор на 

храна и напитки. 

ГБСБ бладодари за подкрепата на Alpha Bank 

България и на Обединена българска банка.  

Το Ελληνικο ΕπΕιχηρημαΤικο Συμ-
βουλιο ΣΤη βουλγαρια (HBCB) διοργάνω-
σε Back-to-Business cocktail στο Flocafé Lounge 
Bar&Restaurant για να χαιρετήσει τα μέλη του με 
το ξεκίνημα της νέας επιχειρηματικής σεζόν. Η εκ-
δήλωση πέρασε με φιλική ατμό σφαιρα και εξασφά-
λισε ευχάρι στο κλίμα για συζήτηση ιδεών και για 
δημιουργία νέων επαφών. Ανάμεσα στους 250 επι-
σκέπτες ήταν μάνατζερς μεγάλων εταιριών-μελών 
του HBCB καθώς και η Αυτού Εξοχότητα ο Πρέσβης 
της Ελλάδας στη Βουλγαρία Δημοσθένης Στοιδης 
και η αυτού Εξοχότητα ο Πρέσβης της Κύπρου στη 
Βουλγαρία Σταύρος Αυγουστίδης. 

Η Flocafé Lounge Bar&Restaurant συνέβαλε 
στην ευχάριστη ατμό σφαιρα με καλή μουσική και 
άρι στη εξυπηρέτηση.

Το HBCB ευχαριστεί θερμά για την υποστήριξη 
τους χορηγούς του Alpha Bank Bulgaria και UBB.  

ΜΕΤά ΤΟ κάλΟκάΙΡΙ  
– ξάΝά ώΡά γΙά business

ОбРаТНО На бИЗНес вълНа
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МИНИМалНИТе 
ОсИгуРОвкИ  
бяХа увелИчеНИ
ΑύξηΣη ΤωΝ  
κΑΤωΤΑΤωΝ  
ΑΣφΑλΙΣΤΙκωΝ  
ΕΙΣφΟΡωΝ

Увеличение-
то от 4.2% е за 

браншовете без 
споразУмения 

със синдикати-
те и засяга над 

2 млн. дУши
от николай перУков

Η αύξΗσΗ κατα 
4,2% ισχύει για 
τούσ κλαδούσ 
πού δεν εχούν 
σύμφωνιεσ με 

τα σύνδικατα και 
θα επΗρεασει πε-

ρισσοτερο απο 
2 εκατ. ανθρω-

πούσ
Από τόν νικόλΑι περόύκόφ

Политика / πολιτική 

Από τις αρχές του 2015 οι θα είναι υψη-
λότερες. ο ύπουργός της υπηρεσιακής 
κυβέρνησης ιορντάν χριστόσκοφ έκανε 
διοικητική αύξηση κατά 4,2%, στα ελά-

χιστα επίπεδα ασφάλισης για το 2015. Η απόφαση 
αφορά περισσότερο από το ήμισυ των επιχειρηματι-
κών κλάδων. εκεί οι απασχολούμενοι είναι περίπου 
2 εκατ. άτομα. στους τομεις αυτούς δεν επιτευχθηκε 
συμφωνία μεταξύ των εργοδοτών και των συνδικά-
των. στους υπόλοιπους τομείς επίσης υπάρχει αύξη-
ση, αλλά αυτή είναι άνιση.

με σκοπό να συνεισφέρει στις διαπραγματεύ-
σεις μεταξύ των εργοδοτών και των συνδικαλιστι-
κών οργανώσεων για να καταλήξουν οι τελευταίοι 
σε συμφωνίες, το καλοκαίρι του 2014 ο χριστόσκοφ 
είχε προειδοποιήσει ότι θα αυξήσει αυτόνομα την 
ελάχιστη ενιαία ασφάλεια. Η απειλή αυτή δεν οδή-
γησε σε πολλές νέες ρυθμίσεις. ο λόγος: η επιχειρη-
ματικότητα δεν είδε έναν πραγματικό λόγο για την 
αύξηση των μισθών και των ασφαλίσεων, καθώς τα 
συνδικάτα παραδοσιακά πιέζουν για μόνιμες αυξή-
σεις. με την πράξη αυτή ο υπουργός στην πραγμα-
τικότητα σεβάστηκε το αίτημα των συνδικάτων και 
αγνόησε τους εργοδότες.

«Έχουμε δώσει αρκετό χρόνο για διαπραγματεύ-
σεις στους εργοδότες και τα συνδικάτα, συμπερι-
λαμβανομένου και ενός  χαμηλότερο ποσοστού αύ-
ξησης των 4,2%,», δήλωσε ο χριστόσκοφ. σύμφωνα 
με τον υπουργό η συμφωνία σκόπιμα δεν πραγμα-
τοποιείται και αυτό έχει οδηγήσει σε πάγωμα των 
κατώτατων ασφαλιστικών εισφορών σε ορισμένες 
βιομηχανίες τα τελευταία 2-3 χρόνια. ο χριστόσκοφ 
θεωρεί ότι αυτές οι εξελήξεις θα μπορούσαν να δυ-
σφημίσουν το σύστημα διαπραγμάτευσης.

μέχρι τις 19 σεπτεμβρίου οι εργοδότες και τα 
συνδικάτα απέτυχαν να υπογράψουν συμφωνίες 

О т началото на 2015 г. плащани-

ята на работодателите за оси-

гуровки ще са по-високи. служеб-

ният социален министър йордан 

Христосков административно увеличи ми-

нималните осигурителни прагове за 2015 г. с 

4.2%. решението засяга над половината от 

браншовете в бизнеса. в тях работят около 

2 млн. души. тези сектори не успяха да по-

стигнат споразумение между работодатели 

и синдикати. в останалите увеличение също 

има, но то е неравномерно.

за да стимулират преговорите между 

работодатели и синдикати за подписва-

не на споразумения, през лятото на 2014 г. 

Христосков беше предупредил, че ще вдигне 

еднолично минималните осигуровки. заплаха-

та не доведе до много нови договорености. 

причината: бизнесът не видя реално осно-

вание да се вдигат заплати и осигуровки, а 

профсъюзите традиционно настояват за по-

стоянни увеличения. с действието си минис-

търът реално уважи искането на синдикати-

те и пренебрегна работодателите.

„дадохме достатъчно време на рабо-

тодателите и синдикатите да се догово-

рят, включително и за по-нисък процент 

на нарастване от 4.2%”, каза Христосков. 

според министъра има умишлено недогова-

ряне, което в някои браншове е довело до 

замразяване на осигурителните прагове през 

последните 2-3 години, а това можело да 

дискредитира системата на договаряне.

до 19 септември работодателите и син-

дикатите успяха да подпишат споразуме-

ния в 41 от общо 85 икономически дейности. 
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Първоначалният срок беше до края на ав-

густ, но тъй като имаше едва 35 споразуме-

ния, министърът взе решение процедурата 

да бъде удължена. За три седмици обаче бяха 

подписани едва още 6 споразумения, а броят 

на засегнатите осигурени работници и слу-

жители остана почти без промяна – около 2 

млн. души. 

Изчисленията на социалния министър по-

казват, че финансовият ефект от новите 

прагове в секторите със споразумения ще е 

36.2 млн. лв. От административното вдига-

не се очаква да постъпят близо 13 млн. лв., с 

което допълнителните средства във фон-

довете на държавното обществено осигуря-

ване (ДОО) през 2015 г. трябва да достигнат 

около 50 млн. лв.

Според Зорница Славова, икономист от 

Института за пазарна икономика (ИПИ), 

сметката на министъра е чисто аритме-

тическа, без да са взети предвид негатив-

ните ефекти от подобно вдигане. „Може 

да очакваме преминаване на хора в сивата 

икономика и съкращения на персонал”, обясни 

икономистът. Изследване на ИПИ показва, че 

половината от работещите извън София се 

осигуряват на минималните прагове или око-

ло 10% над тях. „Вдигането на осигуровките 

означава част от тези служители да минат 

в сивия сектор, друга част да бъдат съкра-

тени, което означава по-малко приходи в 

бюджета”, смята Славова.

Социалният министър обаче не е на това 

мнение. „Практиката е показала, че от уве-

личението на минималните осигурителни 

прагове и минималната работна заплата 

нито намалява заетостта, нито нараства 

безработицата. Ако всички тези пресмята-

ния се сбъдваха, сега безработицата трябва-

ше да бъде 50%”, смята Христосков.

Георги Стоев от „Индъстри уоч” е на 

мнение, че възстановяването на заетостта 

в България е твърде крехко и всяко такова 

сътресение може да се отрази негативно. 

„Ръстът на пазара на труда е съвсем малък. 

Ако гледаме подписаните договори, при тях 

дори има свиване на наетите на трудов до-

говор с около 35 хиляди. Това означава, че въз-

становяването на заетостта е извън тру-

довоправните взаимоотношения”, смята 

Стоев. Според него отрицателните ефекти 

от вдигането на праговете и минималната 

работна заплата (МРЗ) са повече от поло-

жителните. „Всяко вдигане на данъците 

наистина може да има някакъв положителен 

ефект за бюджета под формата на повече 

постъпления. Нетно обаче минусите са пове-

че”, смята той. Негативните ефекти според 

него са свързани с повече сива икономика, съ-

кращения на персонал, спиране на производ-

ства и отлив на чужди инвестиции.   

σε 41 από συνολικά 85 οικονομικές δραστηριότη-
τες. Η αρχική προθεσμία ήταν τα τέλη Αυγούστου 
αλλά επειδή έχουν συναφθεί μόνο 35 συμφωνίες, ο 
υπουργός αποφάσισε να επεκτείνει τη διαδικασία. 
Για τρεις εβδομάδες, ωστόσο, υπογράφηκαν μόνο 6 
ακόμα συμφωνίες και ο αριθμός των ασφαλισμένων 
εργαζομένων που πλήγηκαν παρέμεινε σχεδόν αμε-
τάβλητος – περίπου 2 εκατ. άτομα.

Οι εκτιμήσεις του υπουργού Κοινωνικής πολιτι-
κής δείχνουν ότι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις από 
τις συμφωνίες για τα νέα κατώτατα όρια ασφάλισης 
στους τομείς όπου υπάρχουν συμφωνίες με τα συν-
δικάτα θα είναι 36,2 εκατομμύρια. Από τη διοικητική 
αύξηση αναμένεται να εισέλθουν γύρω στα 13 εκατ. 
λέβα έτσι ώστε τα επιπλέον  κονδύλια στα ταμεία 
της κοινωνικής ασφάλισης (SSS) το 2015 πρέπει να 
φθάσουν περίπου τα 50 εκατ. λέβα.

Σύμφωνα με τη Ζορνίτσα Σλάβοβα, οικονομολό-
γος στο Ινστιτούτο Οικονομίας της Αγοράς (ΙΜΕ), ο 
λογαριασμός του υπουργού είναι καθαρά μαθη-
ματικός, και δεν λαμβάνονται υπόψη οι αρνητικές 
επιπτώσεις από μια τετοια αύξηση. «Είναι πιθανές 
οι απολύσεις απασχολουμένων και η μετάβαση αν-
θρώπων στην παροικονομία», δήλωσε η οικονομο-
λόγος. Μια μελέτη της IME δείχνει ότι οι μισοί από 
όσους εργάζονται εκτός Σόφιας ασφαλίζονται στα 
κατώτερα όρια ή περίπου κατά 10% παραπάνω. «Η 
αύξηση των ασφαλίσεων σημαίνει ότι ένα μέρος 
αυτών των εργαζομένων θα περάσουν στην παροι-
κονομία και ένα άλλο μέρος μπορεί να απολυθεί, 
πράγμα που σημαίνει λιγότερα έσοδα για τον προϋ-
πολογισμό», δήλωσε η Σλάβοβα.

Η κοινωνική υπουργός ωστόσο δεν υποστηρίζει 
αυτή τη γνώμη. «Η πρακτική έχει δείξει ότι από την 
αύξηση των κατώτερων ασφαλιστικών εισφορών 
και του κατώτερου μισθού δεν μειώνεται η απασχό-
ληση και δεν αυξάνεται η ανεργία. Εάν όλοι αυτοί οι 
υπολογισμοί πραγματοποιούνταν τώρα η ανεργία 
θα έπρεπε να είχε φτάσει τα 50%», πιστεύει ο Χρι-
στόσκοφ.

Ο Γκεόργκι Στόεφ από Industry Watch είναι 
της γνώμης ότι η ανάκαμψη της απασχόλησης 
στη Βουλγαρία είναι πολύ εύθραυστη και  τέτοιου 
είδους διαταραχές μπορεί να έχουν αρνητικές συ-
νέπειες. «Η ανάπτυξη στην αγορά εργασίας είναι 
αρκετά μικρή. Εάν κοιτάξουμε  τις συμβάσεις που 
έχουν υπογραφεί, θα δούμε πώς υπάρχει ακόμη και 
μια μείωση των συμβάσεων εργασίας κατά περίπου 
35.000. Αυτό σημαίνει ότι η ανάκαμψη της απα-
σχόλησης είναι έξω από το εργασιακό νομοθετικό 
πλαίσιο», δήλωσε ο Στόεφ. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα 
αρνητικά αποτελέσματα από την αύξηση των κατώ-
τερων ασφαλιστικών εισφορών και του κατώτατου 
μισθού θα είναι περισσότερα από τα θετικά. «Κάθε 
αύξηση των φόρων μπορεί να έχει πραγματικά κά-
ποια θετική επίπτωση στον προϋπολογισμό με τη 
μορφή περισσότερων εσόδων. Ωστόσο, στην πραγ-
ματικότητα τα μειονεκτήματα είναι περισσότερα», 
πιστεύει ο ίδιος. Οι επιπτώσεις συνδέονται με πιο 
πολύ παροικονομία, απολύσεις, τερματισμό της πα-
ραγωγής και εκροή των ξένων επενδύσεων.   

„Може да 
очакваме 

преминава-
не на хора 
в сивата 

икономика 
и съкраще-
ния на пер-

сонал”
Зорница Славова, 

икономиСт от 
инСтитута За 

паЗарна икономика 

«Είναι πι-
θανή η με-

τάβαση 
ανθρώπων 

στην παροι-
κονομία και 

η αύξηση 
απολύσεων 

των απασχο-
λούμενων»
ΖΟρνΙτΣΑ ΣλΑΒΟΒΑ, 

ΟΙΚΟνΟΜΟλΟΓΟΣ ΣτΟ 
ΙνΣτΙτΟύτΟ ΟΙΚΟνΟΜΙ-

ΑΣ τΗΣ ΑΓΟρΑΣ
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Σ τις αρχές του 2013 η κυβέρνηση ενέκρι-
νε τη δημιουργία ενός επιχειρησιακού 
προγράμματος για την επιστήμη και 
την εκπαίδευση. Η ιδέα είναι να βοηθη-

θεί ένας τομέας που είναι υπό χρηματοδότηση με 
αποτέλεσμα να επηρεάζεται αρνητικά η βουλγαρική 
επιχειρηματικότητα. Σχεδόν μετά από δύο χρόνια, η 
προετοιμασία του προγράμματος είναι πλέον προς 
το τέλος της. Στα επόμενα επτά χρόνια η Βουλγα-
ρία θα διαθέσει, από χρηματοδότηση της ΕΕ και 
εθνική χρηματοδότηση, 1 δισεκ.και 370 εκατ. λέβα 
για τον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας. Αν 
χρησιμοποιηθούν σωστά, τα χρήματα αυτά θα μπο-
ρούσαν πραγματικά να οδηγήσουν σε μια ποιοτική 
αλλαγή στο εκπαιδευτικό σύστημα.
     Τα κεφάλαια πρόκειται να διαμοιραστούν σε τρεις 
κατευθύνσεις. Στην πρώτη από αυτές προβλέπονται 
546 εκατ. λέβα για επιστημονική έρευνα και τεχνο-
λογική ανάπτυξη. Με αυτόν τον τρόπο για πρώτη 
φορά δίνεται η δυνατότητα σε Βούλγαρους επιστή-
μονες να χρηματοδοτηθούν με μεγάλα κεφάλαια. Οι 
δημόσιες επενδύσεις στον τομέα της έρευνας στη 
Βουλγαρία είναι μεταξύ των χαμηλότερων στην ΕΕ. 
Γι’αυτό το λόγο, στο κομμάτι που σχετίζεται με την 
επιστήμη στηρίζονται ιδιαίτερα μεγάλες ελπίδες. 
Τα μεγαλύτερα έργα που το επιχειρησιακό πρό-
γραμμα «Επιστήμη και εκπαίδευση για την έξυπνη 
ανάπτυξη» θα χρηματοδοτήσει είναι τα «Κέντρα 
επιτευγμάτων στον τομέα της επιστήμης». «Τα τε-
λευταία είναι απαραίτητα για την διεξαγωγή προηγ-
μένης έρευνας σε υψηλό επίπεδο, για την ανάπτυξη 
της καινοτομίας και της τεχνολογίας»,  δήλωσε ο 

В 
началото на 2013 г. правителство-

то одобри създаването на опера-

тивна програма за наука и образо-

вание. Идеята: да се подпомогне 

един сектор, който е слабо финансиран. Това 

от своя страна води до тежки последствия 

за българския бизнес. Близо две години по-къс-

но подготовката на програмата вече е към 

края си. В следващите седем години България 

ще разполага с един милиард и 370 милиона 

лева за сферата на образованието и научни-

те изследвания – средства от ЕС, както и на-

ционално финансиране. Ако бъдат използвани 

както трябва, тези пари наистина могат да 

доведат до качествена промяна на система-

та.

     Планирани са три посоки, за които ще се 

отделят средствата. В първата от тях 546 

млн. лв. са предвидени за научни изследвания 

и технологично развитие. Тези средства за 

пръв път ще дадат достъп на българските 

учени до суми в голям размер. Публичните ин-

вестиции на България в научноизследовател-

ска дейност са сред най-ниските в ЕС. Затова 

и върху частта за наука от програмата се 

възлагат особено високи надежди.

Най-големите проекти, които оператив-

ната програма „Наука и образование за инте-

лигентен растеж” (ОП НОИР) ще финансира, 

са центровете за върхови постижения в нау-

ката. „Те са необходими за провеждане на съ-

временни научни изследвания на високо ниво, 

ОбРаЗОваНИе  
За бИЗНеса
ΕκπαΙδΕυΣη καΙ 
ΕπΙχΕΙΡημαΤΙκΟΤηΤα

Политика / πολιτική 

В СлЕдВАщИТЕ 
СЕдЕм гОдИ-
НИ БългАРИя 

щЕ РАЗПОлАгА 
С 1.4 млРд. лВ. 
ЗА ОБРАЗОВА-
НИЕ. КАК ТОВА 
щЕ ПОмОгНЕ 
НА БИЗНЕСА?
ОТ ВЕСЕлИН мИТКОВ

ΣΤΑ ΕπΟΜΕνΑ 
ΕπΤΑ χρΟνιΑ Η 
ΒΟυλΓΑριΑ θΑ 

διΑθΕΣΕι 1,4 διΣ. 
λΕΒΑ ΓιΑ ΕΚπΑι-

δΕυΣΗ. πώΣ ΑυΤΟ 
θΑ ΒΟΗθΗΣΕι 

ΤΗν ΕπιχΕιρΗΜΑ-
ΤιΚΟΤΗΤΑ; 

Απο τον Βέσέλιν Μιτκοφ 
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за развитие на иновациите и технологиии-

те”, коментира служебният зам.-министър 

на образованието и науката проф. Николай 

Денков, който отговаря за програмата. Той 

допълва, че центровете трябва да осигурят 

подготовка на висококвалифицирани кадри 

за развитието на икономиката. 

Една от основните цели на оперативна-

та програма е делът от БВП за инвестиции 

в научни изследвания да се увеличи до 1.5% 

(през 2012 г. той е 0.6%). „Бизнесът и наука-

та трябва да намерят взаимния интерес 

в този процес”, казва проф. Денков. Според 

него, от една страна, голяма част от науч-

ните организации не разбират добре защо 

трябва да са активни спрямо бизнеса, а от 

друга - самият бизнес не е готов да инвести-

ра и да търси ползите от научни изследва-

ния. „Има липса на информация и на интерес, 

която с помощта на програмата трябва да 

се преодолее”, смята заместник-министъ-

рът.

Втората посока на финансиране – 771.2 

млн. лв. – ще подкрепи достъпа до образо-

вание във всичките му степени (от детски-

те градини до университетите). Сумата е 

само малка част от средствата, от които 

системата има нужда всяка година, затова 

от голямо значение е парите да се вложат 

в ясни приоритети. Планът е европейски-

те фондове да работят за няколко ключови 

цели, между които увеличаването на дела 

на завършилите висше образование до 36% 

от хората между 30 и 34-годишна възраст (в 

момента той е под 30%). Това трябва да се 

случи със стажантски програми и стипендии 

за студенти в тези професии, от които ико-

номиката на страната има голяма нужда, но 

няма достатъчно кандидати.

Третата ос на оперативната програма 

има за цел да свали дела на преждевремен-

но напусналите училище под 11%. Отпада-

щите ученици, както и тези, които никога 

не тръгват на училище, продължават да са 

сериозен проблем, макар и през последните 

години да има леко подобрение в статис-

тиката. ОП НОИР ще финансира проекти за 

адекватна образователна среда за учени-

ци от уязвими групи, програми в детските 

градини и подготвителните групи за деца 

в неравностойно положение и подкрепа за 

продължаване на образованието във висши-

те училища. 

„Сега имаме много по-пълна картина за това 
кои са най-важните проблеми на България и 
как трябва да ги решаваме”, отговаря Николай 
Денков на въпроса кои са най-големите ползи 
от подготовката на оперативната програма. 
Готови са и конкретните стратегии и програми, 
договорен е и финансовият ресурс. На ход е 
ефективната им реализация.   

Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και Επιστημών 
της Προσωρινής Κυβέρνησης καθ. Νικολάι Ντένκοφ, 
ο οποίος είναι υπεύθυνος για το πρόγραμμα. Ο ίδιος 
πρόσθεσε ότι τα κέντρα θα πρέπει να παρέχουν 
κατάρτιση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης για την 
ανάπτυξη της οικονομίας.

Ένας από τους κύριους στόχους του επιχειρησι-
ακού προγράμματος είναι το μερίδιο του ΑΕΠ που 
επενδύεται στην έρευνα να αυξηθεί στο 1,5% (το 
2012 ήταν 0,6%). Οι επιχειρήσεις και η επιστήμη 
πρέπει να βρουν ένα αμοιβαίο ενδιαφέρον σε αυτή 
τη διαδικασία», σχολιάζει ο καθ. Ντένκοφ. Σύμφω-
να με τον ίδιο, από τη μια πλευρά, για μια σειρά από 
επιστημονικές οργανώσεις δεν είναι κατανοητό 
γιατί θα πρέπει να είναι δραστήριες σε σχέση με τις 
επιχειρήσεις, και από την άλλη – οι ίδιες οι επιχειρή-
σεις δεν είναι έτοιμες να επενδύσουν και να αναζη-
τήσουν τα οφέλη της επιστημονικής έρευνας. «Λεί-
πουν η ενημέρωση και το ενδιαφέρον και αυτό θα 
πρέπει να ξεπεραστεί με τη βοήθεια του Προγράμ-
ματος», πιστεύει ο Αναπληρωτής υπουργός.

Ο δεύτερος άξονας της χρηματοδότησης –  
771.2 εκατ. λέβα –  προορίζεται για να υποστηρίξει 
την πρόσβαση στην εκπαίδευση σε πρωτοβάθμιο, 
δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο. Το ποσό 
αυτό είναι ένα μικρό μόλις μέρος από τα κεφάλαια 
τα οποία το σύστημα χρειάζεται κάθε χρόνο. Για 
αυτό τον λόγο  είναι σημαντικό τα χρήματα να επεν-
δύονται σε σαφείς προτεραιότητες. Το σχέδιο είναι 
τα ευρωπαϊκά ταμεία να εργάζονται για μερικούς 
βασικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένης της αύ-
ξησης του μεριδίου των πτυχιούχων έως 36% των 
ατόμων μεταξύ 30 και 34 ετών (σήμερα το ποσοστό 
αυτό είναι κάτω από το 30%). Αυτό πρέπει να συμβεί 
μέσω υποτροφιών και προγραμμάτων προϋπηρε-
σίας σε αυτά τα επαγγέλματα τα οποία η οικονομία 
της χώρας έχει μεγάλη ανάγκη και δεν υπάρχουν 
αρκετοί υποψήφιοι.

Ο τρίτος άξονας του επιχειρησιακού προγράμμα-
τος έχει ως στόχο να μειωθεί το ποσοστό της πρό-
ωρης εγκατάλειψης του σχολείου κάτω από το 11%. 
Οι μαθητές που δεν συνεχίζουν και εκείνοι που δεν 
έχουν πάει ποτέ στο σχολείο εξακολουθούν να είναι 
ένα σοβαρό πρόβλημα, αν και τα τελευταία χρόνια 
υπήρξε μια μικρή βελτίωση στα αριθμητικά στοι-
χεία. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Επιστήμη και 
εκπαίδευση για την έξυπνη ανάπτυξη»θα χρηματο-
δοτήσει έργα για επαρκές εκπαιδευτικό περιβάλλον 
στους μαθητές που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, 
προγράμματα σε νηπιαγωγεία, προπαρασκευαστι-
κές τάξεις για μη προνομιούχα παιδιά και υποστήρι-
ξη για τη συνέχιση των σπουδών στα πανεπιστήμια.

 «Τώρα έχουμε μια πολύ πιο ολοκληρωμένη εικό-
να του ποια είναι τα πιο σημαντικά προβλήματα στη 
Βουλγαρία και πώς πρέπει να τα λύσουμε» απάντη-
σε ο Νικολάι Ντένκοφ στο ερώτημα ποια είναι τα 
μεγαλύτερα οφέλη από την εκπόνηση του επιχειρη-
σιακού προγράμματος. Εχουν σχεδιαστεί συγκεκρι-
μένες στρατηγικές και προγράμματα για τα οποία 
έχουν συμφωνηθεί και οι οικονομικοί πόροι. Σε εξέ-
λιξη είναι η αποτελεσματική υλοποίησή τους.   

„Бизнесът 
и науката 
трябва да 
намерят 
взаимния 
интерес в 

инвестици-
ите в из-

следвания”

«Οι επιχει-
ρήσεις και 
η επιστή-
μη πρέπει 

να βρουν ένα 
αμοιβαίο εν-
διαφέρον για 
επενδύσεις 

στην έρευνα»

е делъТ ОТ БВП За ИН-
ВесТИцИИ В НаучНИ 
ИЗследВаНИя ПРеЗ 

2012 г.

0,6% ΕΙΝαΙ ΤΟ 
μΕΡΙδΙΟ ΤΟυ αΕΠ ΠΟυ 

ΕΠΕΝδυθηκΕ ΣΤηΝ 
ΕΠΙΣΤημΟΝΙκη ΕΡΕυΝα 

ΤΟ 2012 

0.6% 
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ГЕРБ спЕчЕлИ ИЗБОРИТЕ

Οκτώ κΟμματα έρχονται στην επόμενη βουλγα-
ρικό Κοινοβούλιο και το GERB κέρδισε τις πρόωρες 
κοινοβουλευτικές εκλογές με 32,67 % των ψήφων. 
Άλλα κόμματα με εκπροσώπους στο κοινοβούλιο 
είναι τα: BSP (15.40% των ψήφων), DPS (14,84%), 
Ρεφορμιστικό μπλοκ (8,89%), το Πατριωτικό Μέτω-
πο (7,28%), η Βουλγαρία χωρίς λογοκρισία (5,69%), 
Ataka (4,52%) και του ABC (4,15%). Οι ειδικοί προ-
βλέπουν ότι ο κατακερματισμός των βουλευτών 
δεν θα οδηγήσει στην πολυπόθητη σταθερότητα 
στο πολιτικό σύστημα. Η προσέλευση ήταν κοντά 
στο 50%, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κεντρικής 
Εκλογικής Επιτροπής (CEC) Αλεξάντερ Αντρέεφ. 
Αυτή είναι η πιο χαμηλή δραστηριότητα των βου-
λευτικών εκλογών από τις δημοκρατικές αλλαγές 
στο τέλος του 1989.

Осем партии влизат в следващия българ-

ски парламент, а ГЕРБ спечели предсрочните 

парламентарни избори с 32.67% от гласове-

те. Останалите партии с представители в 

парламента са БСП (15.40% от гласовете), ДПС 

(14.84%), Реформаторски блок (8.89%), Патри-

отичен фронт (7.28%), България без цензура 

(5.69%), Атака (4.52%) и АБВ (4.15%). Експерти 

прогнозират, че фрагментацията на народ-

ните представители няма да доведе до така 

необходимата стабилност на политическата 

система. Избирателната активност се добли-

жава до 50%, съобщи говорителят на Цен-

тралната избирателна комисия (ЦИК) Алексан-

дър Андреев. Това е най-ниската активност на 

парламентарни избори след демократичните 

промени в края на 1989 г. 

ОснОвни приОритети по оперативна про-

грама „Транспорт” са магистралите „Стру-

ма” и „Хемус” съответно в Южна и в Север-

на България. Всички проекти, включени в 

програмата, трябва да бъдат завършени 

и въведени в експлоатация до 2022 г. Това 

обясни служебният министър на транспор-

та и информационните технологии Николи-

на Ангелкова. По думите на Ангелкова сред 

основните приоритети е завършването 

на лот 3 от автомагистрала „Струма” от 

Благоевград до Сандански. Той ще осигурява 

пряка връзка с Гърция. Тя обясни, че магистра-

лата се намира в зона от „Натура” и поради 

тази причина от осемте разгледани вариан-

та за строеж е избран най-екосъобразният – 

изграждане на тунел с дължина 15.5 км. 

Βασικέσ πρΟτέραιΟτητέσ του επιχειρησιακού 
προγράμματος «Μεταφορές» είναι οι αυτοκινητό-
δρομοι «Στρούμα»  και «Αίμος» στη Βόρεια και τη 
Νότια Βουλγαρία. Όλα τα έργα που περιλαμβάνονται 
στο πρόγραμμα θα πρέπει να ολοκληρωθούν και να 
τεθούν σε λειτουργία έως το 2022, εξήγησε η υπη-
ρεσιακή υπουργός Μεταφορών και επικοινωνιών 
Νικολίνα Αγκέλκοβα. Σύμφωνα με την κ. Αγκέλκοβα 
ανάμεσα στις κυριότερες προτεραιότητες είναι η 
ολοκλήρωση του τμήματος του αυτοκινητόδρομου 
«Στρούμα» από το Μπλαγκόεβγράντ μέχρι το Σα-
ντάνσκι. Ο τελευταίος θα παρέχει άμεση σύνδεση με 
την Ελλάδα. Η υπουργός εξήγησε ότι η εθνική οδός 
βρίσκεται στην περιοχή του Naturα και ως εκ τούτου 
από τις οκτώ επιλογές που εξετάστηκαν έχει επιλεγεί 
ως πιο φιλική προς το περιβάλλον - η ανοικοδόμηση 
ενός τούνελ 15,5 χιλιομέτρων.

ТРаНспОРТНИ 
пРИОРИТЕТИ 
ΠΡΟΤΕΡαΙΟΤηΤΕΣ 
ΣΤΟΝ ΤΟμΕα ΤωΝ 
μΕΤαφΟΡωΝ

политика / Πολιτική 

το Υπουργείο έσω-
τερικών εξετάζει τη 
δυνατότητα της οικο-
δόμησης «απαγορευτι-
κής εγκατάστασης» σε 
όλα την σύνορα με την 
Τουρκία, ανακοίνωσε ο 
υπηρεσιακός υπουργός 
Εσωτερικών Ιορντάν 
Μπακάλοφ. Σύμφωνα 
με τον ίδιο, αυτός είναι 
ο τρόπος να αποσυρ-
θούν οι αποσπασμένοι 
αστυνόμοι που διαμέ-
νουν εκεί πάνω από ένα 
εξάμηνο, με σκοπό να 
εμποδίσουν την είσοδο 
των παράνομων μετανα-
στών. Στα μέσα του Ιου-
λίου του 2014 ολοκλη-
ρώθηκε η κατασκευή 
του προστατευτικού 
εξοπλισμού στα σύνορα 
με την Τουρκία 30 χιλιο-
μέτρων μήκους. Η περί-
φραξη είναι ένα από τα 
μέτρα που η κυβέρνηση 
έχει υιοθετήσει για να 
περιορίσει το κύμα των 
προσφύγων.

мвр проучва възмож-

ностите за изгражда-

не „възпрепятстващо 

съоръжение” по цяла-

та граница с Турция, 

обяви служебният 

вътрешен минис-

тър Йордан Бакалов. 

Според него това е 

начин от границата 

да бъдат изтеглени 

командированите 

полицаи, които вече 

над половин година са 

там, за да предотвра-

тяват влизане на не-

легални имигранти. В 

средата на юли 2014 г. 

приключи изграждане-

то на защитното съо-

ръжение по границата 

с Турция с дължина 30 

километра. Оградата 

е една от мерките, 

които правител-

ството прие, за да 

ограничи вълната от 

бежанци. 

ОГРада пО 
ГРаНИцаТа
φΡαχΤηΣ καΤα 
μηκΟΣ ΤωΝ 
ΣυΝΟΡωΝ 

ΤΟ GERB κΕΡδΙΣΕ ΤΙΣ ΕκλΟγΕΣ 
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СпОРаЗумеНИе С еС

увелИчеНИ ЗаплаТИ

КОРупцИОНеН РеКОРд
ΡΕκΟΡ δΙαφθΟΡαΣ 

ΣυμφωΝΙα μΕ ΤηΝ ΕΕ 

αυξηΣΕΙΣ μΙΣθωΝ

От 1 септември 2014 г. бяха увеличени минималните основни за-

плати на учителите. По този начин учителите с най-ниско възна-

граждение – младшите преподаватели, педагогическите съвет-

ници и възпитателите, ще получават не по-малко от 530 лева на 

месец. „Въпреки че учителите не са от добре платените професии, 

наплив от кандидати има, въпреки че най-голям е този в София”,  

каза Ваня Кастрева, служебен зам.-министър на образованието. „В 

столицата традиционно борбата за едно учителско място е голяма 

– между 20 и 80 са кандидатите за място в най-желаните училища.”

Από 1 Σεπ 2014 αυξήθηκαν οι κατώτατοι βασικοί μισθοί των εκπαιδευτικών. 
Έτσι, οι εκπαιδευτικοί με τη χαμηλότερη αμοιβή – οι νεότεροι καθηγητές, οι  
παιδαγωγικοί σύμβουλοι, και οι παιδαγωγοί θα λαμβάνουν όχι λιγότερο από 
530 λέβα ανά μήνα. «Παρά το γεγονός ότι το επάγγελμα των εκπαιδευτικών δεν 
είναι από τα καλά αμειβόμενα επαγγέλματα, εισροή υποψηφίων στον κλάδο 
υπάρχει, και η μεγαλύτερη είναι στη Σόφια», δήλωσε η Βάνια Κάστρεβα, υπη-
ρεσιακή αναπληρωτής υπουργός Παιδείας. «Στην πρωτεύουσα παραδοσιακά ο 
αγώνας για μια θέση διδασκαλίας είναι μεγάλος - μεταξύ 20 και 80 είναι οι υπο-
ψήφιοι για μια θέση στα πιο επιθυμητά σχολεία».

през 2014 г. се наблюдава най-високото 

равнище на административна корупция и 

корупционнен натиск от страна на админи-

страцията от 1999 г. насам, откакто се води 

такова наблюдение, сочи традиционният 

доклад на Центъра за изследване на демокра-

цията. Проучването е показало, че 29.3% от 

пълнолетното население на България, или 1.9 

млн. граждани, са давали пари, подарък или ус-

луга при взаимодействията си със служители в 

обществения сектор през последната година. 

Τό 2014, υπήρξε Τό υψήλόΤερό επίπεδο της 
διοικητικής διαφθοράς και πίεση της διαφθοράς 
από τη διοίκηση, από το 1999, δεδομένου ότι η 
παρακολούθηση αυτή διεξάγεται, σύμφωνα με την 
παραδοσιακή έκθεση του Κέντρου για τη Μελέτη 
της Δημοκρατίας. Η μελέτη έδειξε ότι το 29,3% του 
ενήλικου πληθυσμού της Βουλγαρίας, ή 1,9 εκατ. 
πολίτες έχουν δώσει χρήματα, δώρα ή χάρες σε αλ-
ληλεπιδράσεις με τους εργαζόμενους στο δημόσιο 
τομέα κατά το τελευταίο έτος. Κύριος εμπνευστής 
των διεφθαρμένων συναλλαγών στις οποίες οι πολί-
τες αναγνωρίζουν ότι συμμετείχαν, είναι η διοίκηση. 

Европейската комисия е одобрила Споразумението за партньор-
ство с България за програмния период от 2014 до 2020 г. С доку-
мента Брюксел дава на София зелена светлина за общо 10 млрд. 
евро от еврофондовете. 7.6 млрд. евро са за политиката по сбли-
жаване, тоест по оперативните програми, включително и 110 млн. 
евро за инициативата за младежката заетост. 2.3 млрд. евро са за 
развитие на селските райони и 88 млн. евро за рибарство и мор-
ско дело. След като документът е подписан, вече може да бъдат 
договорени и самите програми. Очаква се това да стане до края 
на годината. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια συμφωνία εταιρικής σχέσης με τη Βουλ-
γαρία για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Με έγγραφό τους οι 
Βρυξέλλες δίνουν στη Σόφια το πράσινο φως για το σύνολο των 10 δισ. ευρώ 
από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 7,6 δισ. Ευρώ από αυτά π προορίζο-
νται για την πολιτική συνοχής, δηλαδή πάνω στα επιχειρησιακά προγράμ-
ματα, συμπεριλαμβανομένων 110 εκατομμυρίων ευρώ για την δημιουργια 
θεσεων απασχολησης νεων. 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ προορίζονται για τις 
αγροτικές περιοχές και 88 εκατομμύρια ευρώ για Αλιεία και Ναυτιλιακές Υπο-
θέσεις. Μόλις υπογραφεί το έγγραφο, τότε και τα ίδια τα προγράμματα θα αποτε-
λέσουν ανικείμενο. Αυτό αναμένεται να συμβεί μέχρι το τέλος του έτους.
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ΒΡαχύΒΙα 
αΝαπΤύξη
H oικονομια της Βουλγαριας ανα-
πτυςςεται, αλλα τα προΒλημα-
τα ςτη χώρακαι την εε θα αποτρε-
ψουν την περαιτερώ ανακαμψη της

КРаТъК 
РасТеж
ИкономИката на БългарИя 
расте, но проБлемИте в стра-
ната И ес няма да запазят 
тенденцИята

Икономика / Οικονομία

Από τόν νικόλΑι περόύκόφ

от нИколай перуков
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И кономиката на България е нарасна-

ла с невижданите през последните 

две години 1.6% на годишна база, 

показват данните на националния 

статистически институт (нсИ) за второто 

тримесечие на 2014 г. в сравнение с периода 

януари-март на 2014 г. също има висок реален 

ръст от 0.5%. локалните и глобалните сътре-

сения обаче едва ли ще позволят същия темп 

да се запази до края на 2014 г. още повече че 

в данните сега не са отразени ефектите от 

казуса ктБ, политическата криза и руското 

ембарго върху вноса на храни от ес.

в номинално изражение обаче брутният 

вътрешен продукт (Бвп) намалява. в края на 

второто тримесечие неговата стойност 

по текущи цени е 19.215 млрд. лв., или с над 

100 млн. лв. по-малко спрямо същия период на 

2013 г. (сравнението е на неревизирани дан-

ни). причината статистиката да отчита 

толкова голям икономически ръст, а в също-

то време да има номинален спад при стой-

ността на произведените стоки и услуги, е 

дефлацията. за да определи реалното изме-

нение на Бвп, в статистиката е използван 

отрицателен фактор за инфлацията. 

Икономисти посочват, че при такива 

ниски стойности на номиналните промени, 

каквито има на годишна база, използваният 

Η οικονομία της Βουλγαρίας  σημείωσε 
ανοδική πορεία κατά τα τελευταία δύο 
χρόνια  με το πρωτοφανές ποσοστό 
του1,6% σε ετήσια βάση, όπως δείχνουν 

τα στοιχεία της εθνικής ςτατιστικής υπηρεσίας (εςυ) 
για το δεύτερο τρίμηνο του 2014. ςε σύγκριση με 
την περίοδο ιανουαρίου-μαρτίου του 2014, επίσης 
σημειώνεται αύξηση της τάξεως του 0,5%. οι τοπικές 
και παγκόσμιες ταραχές  όμως,φαίνεται πως δεν θα 
επιτρέψουν να συνεχιστεί ο ίδιος ρυθμός ανάπτυξης 
μέχρι το τέλος του 2014. και αυτό, επειδή στα τωρινά 
στοιχεία δεν συμπεριλαμβάνονται οι επιπτώσεις της 
υπόθεσης Corporate Commercial Bank (CCB), η πο-
λιτική κρίση και το ρωσικό εμπάργκο στις εισαγωγές 
τροφίμων από την εε.

ςε ονομαστικούς όρους, όμως, το ακαθάριστο 
εγχώριο προϊόν (αεπ) μειώνεται. ςτο τέλος του δεύ-
τερου τριμήνου, η αξία του σε τρέχουσες τιμές είναι 
19, 215 δισεκ. λέβα, δηλαδή 100 εκατ. λέβα λιγότερα 
σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2013 (η σύγκριση 
γίνεται με βάση μη αναθεωρημένα στοιχεία). ο λό-
γος που τα στατιστικά αυτά στοιχεία  δείχνουν τόσο 
μεγάλη οικονομική ανάπτυξη και ταυτόχρονα ονο-
μαστική μείωση της αξίας των αγαθών και των υπη-
ρεσιών που παράγονται, είναι ο αποπληθωρισμός. 
προκειμένου να προσδιοριστεί η πραγματική μετα-
βολή του αεπ, στα στατιστικά στοιχεία έχει χρησιμο-
ποιηθεί αρνητικός παράγοντας για τον πληθωρισμό.

οι οικονομολόγοι επισημαίνουν ότι,δεδομένης 
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της τόσο χαμηλής αξίας των ονομαστικών μεταβο-
λών (τιμές των ονομαστικών αλλαγών,) που υπάρχουν 
σε ετήσια βάση, ο παράγοντας που χρησιμοποιήθη-
κε είναι ζωτικής σημασίας. Για παράδειγμα, η ονο-
μαστική ιδιωτική κατανάλωση μειώθηκε κατά 1,7%, 
αλλά λόγω του αποπληθωρισμού και της εξομάλυν-
σης σε τριμηνιαία βάση έχει σημειωθεί μια αύξηση της 
τάξης του 0,1% και ετήσια κατά 1,9%. Δηλαδή, τα στοι-
χεία αυτά δείχνουν ότι οι πραγματικές συνιστώσες 
ανάπτυξης έχουν διαστρεβλωθεί και έτσι έχει δημι-
ουργηθεί η «ρόδινη» εικόνα της ανάπτυξης.

Ο αποπληθωρισμός εγκαταστάθηκε μόνιμα στη 
Βουλγαρία από το Αύγουστο του 2013. Τον Ιούλιο 
του 2014 σημειώθηκε πληθωρισμός, αλλά μόνο 
σε μηνιαία βάση. Αυτό συνέβη -κυρίως -λόγω των 
εποχικών παραγόντων και της ελάχιστης αύξησης 
της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας στην ρυθμιζόμε-
νη αγορά. Έτσι, στην πραγματικότητα η οικονομία 
παράγει περισσότερα, αλλά λόγω του αποπληθω-
ρισμού οι τιμές των πωλούμενων αγαθών και υπη-
ρεσιών είναι χαμηλότερες και συνεπώς μειώνεται  η 
ονομαστική αξία του ΑΕΠ.

 Το μεγαλύτερο μέρος της ακαθάριστης προστι-
θέμενης αξίας εξακολουθεί να διαμορφώνεται από τον 
τομέα των υπηρεσιών, αλλά μεγαλύτερη ανάπτυξη 
κατά το περασμένο έτος σημειώνει η βιομηχανία κατά 
4,5%. Ο τομέας των υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 1% και 
ο γεωργικός τομέας μειώθηκε κατά 1,5%.

 Η βιομηχανία είναι ο τομέας που είχε την καλύ-
τερη επίδοση το περασμένο έτος. Τα στοιχεία της 
Εθικής Στατιστικής Υπηρεσίας (NSI) δείχνουν μηνι-
αία αύξηση του όγκου της βιομηχανικής παραγω-
γής. Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι αυτό δεν 
οφείλεται μόνο στην εξόρυξη και την εξαγωγή των 
πρώτων υλών αλλά και στο ότι η οικονομία στηρίζε-
ται στην μεταποιητική βιομηχανία, δηλαδή στην πα-
ραγωγή. Σύμφωνα με τον οικονομολόγο Λατσεζάρ 
Μπογκντάνοφ, διευθύνοντα εταίρο της Industry 
Watch, οι επιπτώσεις των επώδυνων οικονομικών 
μεταρρυθμίσεων στην οικονομία  που επιβλήθηκαν 
από την παγκόσμια κρίση, έχουν μετριαστεί. «Αυτό 
που συμβαίνει μετά την κρίση του 2008 είναι ότι η 
οικονομία έχει αρχίσει να προσαρμόζεται. Έκλεισαν 
μη βιώσιμοι τομείς ,όπως ο κατασκευαστικός τομέ-
ας προς όφελος βιώσιμων τομέων, όπως η παραγω-
γή», δήλωσε ο Μπογκντάνοφ. 

Θετική ανάπτυξη υπάρχει τόσο στην ατομι-
κή όσο και στη μαζική κατανάλωση, κατά 1,9% και 
0,3% αντίστοιχα. Στην αύξηση τηςκατανάλωσης έχει 
συμβάλει η μείωση του ποσοστού της ανεργίας 
κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα η οποία διαμορφώνε-
ται στο 11,4%. Αισιοδοξία προκαλούν και τα στοι-
χεία σχετικά με την απασχόληση, η οποία αυξά-
νεται για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο σε ετήσια 
βάση. ΟιΕξαγωγές επίσης έχουν ελαφρώς συνεισφέ-
ρει στην ανάπτυξη κατά το δεύτερο τρίμηνο. Έως 
τον Απρίλιο οι στατιστικές σημείωναν πτώση των 
εξαγωγών, ενώ το Ιούνιο του 2014 στην άνοδο συνέ-
βαλαν και οι εξαγωγές σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης (ΕΕ).  

„Това, кое-
то се случва 
след кризата 

от 2008 г., 
е, че иконо-
миката за-
почна да се 
адаптира”  
Лъчезар Богданов, 

„ИндъстрИ уоч”

«Αυτό που 
συμβαίνει μετά 
την κρίση του 

2008 είναι 
ότι η οικονο-
μία άρχισε να 
προσαρμόζε-

ται»
ΛΑΤΣΕζΑρ ΜΠΟΓκνΤΑνΟφ, 

INduStry Watch

фактор е от решаващо значение. Напри-

мер номинално индивидуално потребление 

е паднало с 1.7%, но поради дефлацията и из-

глаждането на тримесечна база е отчетено 

повишение с 0.1%, а на годишна - с 1.9%. Т.е. 

тези данни, показващи реалните растежи по 

компоненти, са изкривени и така се е получи-

ла розовата картина на растежа.

Дефлацията се настани трайно в Бълга-

рия още от август 2013 г. През юли 2014 г. все 

пак беше отчетена инфлация, но само на ме-

сечна база. Тя се дължеше основно на сезонни 

фактори и на минималното увеличение на 

цената на електроенергията на регулирания 

пазар. Така реално икономиката произвеж-

да повече, но заради дефлацията цените, на 

които се продават стоките и услугите, са 

по-ниски, а оттам спада и номиналният раз-

мер на БВП.

Най-голяма част от брутната добаве-

на стойност продължава да се формира от 

сектора на услугите, но най-голям ръст за 

последната една година отчита промишле-

ността – с 4.5%. Услугите нарастват с 1%, а 

аграрният сектор намалява с 1.5%.

Промишлеността е секторът, който 

през последната година се представя най-

добре. Данните на НСИ показват ежемесечен 

ръст при обемите на индустриалното про-

изводство. Обнадеждаващо е, че това вече 

не се дължи само на добива и износа на суро-

вини, а икономиката залага и на преработва-

щата промишленост, т.е. на производство-

то. Според икономиста Лъчезар Богданов, 

управляващ съдружник в „Индъстри уоч”, 

негативният ефект от болезнените рефор-

ми в икономиката, наложени от глобалната 

криза, е изчерпан. „Това, което се случва след 

кризата от 2008 г., е, че икономиката започ-

на да се адаптира. Закриваха се неустойчиви 

сектори като строителството за сметка 

на устойчиви като производството”, ко-

ментира Богданов. Според него допреди 3-4 

години все още са правени опити за спасение 

на неустойчивите сектори, но икономиката 

и бизнесът вече са се преориентирали.

Положителен ръст има както на индиви-

дуалното, така  и на колективното потреб-

ление, съответно с 1.9% и 0.3%. В подкрепа 

на потреблението е спадът на безработи-

цата с 1.5 процентни пункта до 11.4%. Оп-

тимизъм вдъхват и данните за заетостта, 

която се увеличава на годишна база второ 

поредно тримесечие. Износът също има мал-

ко по-голям принос за растежа през второто 

тримесечие. След като до април статисти-

ката отчиташе спадове на експорта, през 

юни 2014 г. към растеж се върнаха и продаж-

бите към държави извън Европейския съюз 

(ЕС).   
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Б ългария трайно се представя 

зле в усвояването на европей-

ските средства. По разплатени 

пари страната е едва на 24-то 

място от 28-те членки на Европейския съюз. 

Това сочи статистика за програмния период 

2007-2013 г., представена от служебния вице-

премиер по еврофондовете Илияна Цанова. 

По този показател България е на една пози-

ция с Италия, а след страната остават само 

Словакия, Румъния и Хърватска.

Данните са притеснителни, тъй като 

близо три четвърти от публичните инвес-

тиции в България идват именно от европей-

ските фондове. Делът на тези пари е 72%, 

останалото са бюджетни средства. Така 

при намалелите и частни, и държавни инвес-

тиции, вместо да бъде безупречна в спазва-

нето на процедурите, България не може да 

усвои полагаемите є се еврофондове. 

На европари най-малко разчитат най-раз-

витите икономики. В Германия процентът 

им в публичните разходи е едва 4, в Белгия, 

Швеция и Австрия по 2, a в Ирландия, Холан-

дия и Дания е 1. Висок процент на финанси-

ране на публичните разходи със средства от 

ЕС имат Унгария, Литва и Словакия - съот-

ветно 75, 80 и 85 на сто. Към 15 август 2014 

г. усвояването на общия бюджет по евро-

програмите в България е около 52% от над 8 

млрд. евро. Според правилото за изразходва-

не на средствата след 2013 г. до края на тази 

година трябва да бъдат похарчени 1.333 

млрд. евро, а до края на 2015 г. – още 2.241 

млрд. евро.

Освен малкия процент разплатени ев-

ропейски средства страната губи и заради 

Σύμφωνα με τα χρήματα που εκταμιεύ-
σε η  χώρα κατατάσσεται στη 24η μόλις 
θέση από τις 28 χώρες-μέλη της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης. Αυτό δείχνουν τα στατι-

στικά στοιχεία για την περίοδο προγραμματισμού 
2007-2013, που ανακοινώθηκαν από την Αναπλη-
ρωτή Πρωθυπουργό με αρμοδιότητα τα ταμεία της ΕΕ 
κ.Ηλιάνα Τσανοβα. Σύμφωνα με τον εν λόγω δείκτη η 
Βουλγαρία εκαταλαμβάνει την ίδια θέθη με την Ιταλία, 
και ακολουθούν η Σλοβακία, η Ρουμανία και η Κροατία.

Τα στοιχεία είναι ανησυχητικά, καθώς σχεδόν 
τα τρία τέταρτα των δημοσίων επενδύσεων στη 
Βουλγαρία προέρχονται από τα ευρωπαϊκά ταμεία. 
Το μερίδιο των εν λόγω χρημάτων είναι 72%, ενώ το 
υπόλοιπο είναι κεφάλαια του προϋπολογισμού. Έτσι, 
δεδομένων των  μειωμένων ιδιωτικών και δημόσιων 
επενδύσεων αντί να συμμορφωθεί με τις διαδικα-
σίες, η Βουλγαρία δεν μπορεί να απορροφήσει τα 
κονδύλια  που της έχουν κατανείμει. Στα κονδύλια 
αυτα της ΕΕ, στηρίζονται ελάχιστα οι πιο ανεπτυγ-
μένες οικονομίες. Στη Γερμανία, το ποσοστό αυτών 
των κεφαλαίων στις δημόσιες δαπάνες είναι μόλις 4, 
στο Βέλγιο, τη Σουηδία και την Αυστρία – 2, στην Ιρ-
λανδία την Ολλανδία και τη Δανία είναι 1. Με υψηλό 
ποσοστό χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
των δημόσιων δαπανών από τους πόρους της ΕΕ 
είναι η Ουγγαρία, η Λιθουανία και η Σλοβακία - 75, 
80 και 85% αντίστοιχα. Στις 15 Αυγούστου του 2014 
η εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού των Ευ-
ρωπαϊκών προγραμμάτων στη Βουλγαρία είναι πε-
ρίπου 52% από πάνω από 8 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με 
το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη διαχείρηση 
κεφαλαίων μετά το 2013 έως το τέλος του τρέχοντος 
έτους θα πρέπει να δαπανηθούν 1.333 δισ. ευρώ και 
μέχρι το τέλος του 2015 – άλλα 2.241δισ. ευρώ.

Εκτός από το μικρό ποσοστό των πόρων της ΕΕ 
που εκταμιεύθηκε, η χώρα χάνει λόγω των αποκλει-

ΔυΣκΟλΙΕΣ 
ΣΤηΝ αΝαπΤυξη

ГРешкИ На РасТежа
БъЛГАРИя Е ЕДВА НА 24-ТО мяСТО В ЕВРОПЕйСКИя Съюз ПО УСВОяВАНЕ 
НА СРЕДСТВАТА ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАмИ

Η ΒΟυΛΓΑΡΙΑ ΕΙνΑΙ ΣΤΗ 24Η ΜΟΛΙΣ θΕΣΗ ΕΜφΑνΙζΟνΤΑΣ ΔυΣΚΟ-
ΛΙΕΣ ΣΤΗν ΑΠΟΡΡΟφΗΣΗ Των ΚΕφΑΛΑΙων ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙχΕΙΡΗΣΙΑΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕυΡωΠΑϊΚΗΣ ΕνωΣΗΣ
Από τόν νικόλΑι περόύκόφ

ОТ НИКОЛАй ПЕРУКОВ

„Там, къде-
то има злоу-
потреби, ще 
има и нака-

зания”
ВИЦЕПРЕмИЕРъТ 

ИЛИяНА ЦАНОВА

«Όπου υπάρ-
χουν κατα-
χρήσεις, θα 

υπάρξουν και 
τιμωρίες»

Η ΑνΑΠΛΗΡωΤΗΣ 
ΠΡωθυΠΟυΡΓΟΣ  

ΗΛΙΑνΑ ΤΣΑνΟΒΑ

Икономика / ΟικονομίαИкономика / Οικονομία
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σμένων προγραμμάτων και έργων αλλα και της 
αδύναμης διοικητικής ικανότητας, των καθυστε-
ρημένων οικοδομικών αδειών και των διαδικασιών 
απαλλοτρίωσης με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβα-
ρός κίνδυνος απώλειας σημαντικών πόρων, δήλωσε 
η Αναπληρωτής πρωθυπουργός  Ηλιάνα Τσανόβα. 
Η ίδια προειδοποίησε ότι μέχρι το τέλος του τρέ-
χοντος έτους υπάρχει περίπτωση η χώρα να χάσει 
σχεδόν 193 εκατ. ευρώ.

«Τα πιο σοβαρά προβλήματα εμφανίζονται στο 
Επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιβάλλοντος και στο 
Πρόγραμμα Αγροτικής ανάπτυξης», δήλωσε η Τσα-
νόβα. Την ίδια στιγμή, προγράμματα για τα οποία 
δεν υπολογίζεται απώλεια αντιμετωπίζουν επίσης 
προβλήματα. 6 έργα στο πρόγραμμα «Μεταφορές» 
κινδυνεύουν. Σ’ αυτές περιλαμβάνεται η κατασκευή 
των σιδηροδρομικών τμημάτων και των τμημάτων 
του αυτοκινητοδρόμου «Στρούμα» και «Μαριτσά». 
Η κ. Ηλιάνα Τσανόβα είναι αισιόδοξη μόνο όσον 
αφορά το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος  που έχει τερ-
ματιστεί πλήρως από τις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με 
την ίδια υπάρχει περίπτωση τον Οκτώβριο να ξανα-
αρχίσουν οι πληρωμές.

Όχι  και τόσο αισιόδοξη είναι η άποψη του 
Υπουργού Γεωργίας Βασίλ Γκρούντεφ πάνω στην 
κατάσταση με το ΕΠ Αγροτικής Ανάπτυξης. «Υστε-
ρούμε δραματικά. Η εργασία είχε σταματήσει για 
εννιά μήνες. Θεωρείται σίγουρο ότι θα υπάρξουν 
απώλειες  της ταξεως  από 53  εως και 93 εκατ. ευρώ. 
Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προ-
σπαθήσουμε να ελαχιστοποιήσουμε τις απώλειες 
αυτές. Όταν δεν γυρίζει ο τροχός έρχεται πλήρης 
καταστροφή του συστήματος», σχολιάζει. Σύμφω-
να με τον Γκρούντεφ υπήρχαν έργα αξίας 130 εκατ 
ευρώ, η εργασία των οποίων δεν εκατανεμήθηκε 
μεταξύ των εμπειρογνωμόνων. 

Ένα από τα πιο σημαντικά καθήκοντα που έθεσε 
στον εαυτό του ο Γκρούντεφ  που στοχεύουν στην 
επίλυση των προβλημάτων της ευρωπαϊκής χρημα-
τοδότησης για τον τομέα της Γεωργίας θα κληθεί να 
αντιμετωπιστεί τον Οκτώβριο. Η Βουλγαρία έχει ένα 
σώμα πιστοποίησης για να εγκρίνει 1.650 δισ. ευρώ 
άμεσων πληρωμών ανά περιοχή. Είναι σκανδαλώδες  
που εδώ και ενάμιση χρόνο η χώρα δεν μπορεί να λύ-
σει το πρόβλημα, πρόσθεσε.Σχεδόν τα τρία τέταρτα 
των προβλημάτων (74%) οφείλονται στους κρα-
τικούς διαγωνισμούς οπως δείχνει η ανάλυση της 
εφαρμογής των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Στην ερώτηση ποιος θα φέρει το βάρος 
των αποτυχιών αυτών και σχετικά με πιθανές τιμω-
ρίες  ανώτερων ή απλών αξιωματούχων οι οποίοι 
εργάζονται πάνω σε ευρωπαϊκά προγράμματα και 
αμείβονται με υψηλότερους μισθούς από τους άλ-
λους στο δημόσιο τομέα, η Ηλιάνα Τσανόβα διαβε-
βαίωσε: «Οι παραιτήσεις δεν είναι η λύση. Για πρώτη 
φορά στη Βουλγαρία διαχειρίζομαστε επιχειρησιακά 
προγράμματα – αυτές είναι δυσκολίες της ανάπτυξης. 
Η ρεβανσισμός δεν είναι απαραίτητη. Αλλά όπου υπάρ-
χουν καταχρήσεις, θα υπάρξουν και τιμωρίες».  

блокирани програми и проекти, слаб админи-

стративен капацитет, забавени строител-

ни разрешения и отчуждителни процедури. 

В резултат е сериозен рискът от загуба на 

значителни средства, каза вицепремиерът 

Илияна Цанова. Тя предупреди, че до края на 

тази година може да бъдат загубени близо 

193 млн. евро.

„Най-сериозни проблеми има в Оператив-

на програма „Околна среда” и в Програмата 

за развитие на селските райони”, каза Ца-

нова. В същото време програми, по които 

не е изчислена вероятност от загуба, също 

имат проблеми. Шест проекта в програ-

ма „Транспорт” например са рискови. Сред 

тях са строителството на жп отсечки и 

на участъци от двeте магистрали „Стру-

ма” и „Марица”. Илияна Цанова е оптимист 

само за изцяло спряната от Брюксел програ-

ма „Околна среда”. Според нея се работи за 

евентуално размразяване на плащанията до 

края на 2014 г.

Не толкова оптимистично гледа на си-

туацията с Програмата за развитие на сел-

ските райони земеделският министър Васил 

Грудев. „Изоставаме стремглаво. Девет 

месеца работата е била спряна. Категорич-

но е, че ще има загуба - между 53 млн. и 93 

млн. евро. Можем само да се стараем да я 

минимизираме. Като не се върти колелото, 

настава пълна катастрофа в системата”, 

каза той. Според Грудев е имало неразпреде-

лени за работа между експертите проекти 

за 130 млн. евро. 

Една от най-важните задачи, която Гру-

дев си постави за решаване на проблемите 

с европейското финансиране за сектора, е 

през октомври България да има сертифици-

ращ орган, който да одобри 1.650 млрд. евро 

по директните плащания на площ. Възму-

тително е година и половина държавата 

да не може да реши проблема, допълни той. 

Ако тези плащания не бъдат сертифицира-

ни, те ще останат да тежат на държавния 

бюджет.

Близо 3/4 от проблемите (74%) се дължат 

на обществените поръчки, показва още ана-

лизът на изпълнението на европрограмите. 

В отговор на въпрос кой ще понесе отго-

ворността за тези провали и за евентуални 

наказания на висши или редови чиновници, 

които работят по европейските проек-

ти и взимат по-високи заплати от други 

в държавния сектор, Илияна Цанова увери: 

„Оставките не са решение. За първи път 

управляваме оперативни програми - това са 

грешки на растежа. Реваншизъм не е нужен. 

Но където има злоупотреби, ще има и нака-

зания”.    

от публични-
те инвести-
ции в Бълга-
рия идват 

от европей-
ските фон-

дове

72%

Το 72% των 
δημόσιων 

επενδύσεων 
στη Βουλγαρία 

προέρχονται 
από τα ευρω-
παϊκά ταμεία
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И зносът на България към основ-

ните търговски партньори на 

страната в Европейския съюз (ЕС) 

намалява. Това показват данните 

на Националния статистически институт 

(НСИ) за юли. Общо стойността на експорта 

за държавите от ЕС се увеличава, което се 

дължи на по-малките пазари, на които се пла-

сират българските стоки. Към края на седмия 

месец доставките за държави от ЕС се оце-

няват на 15.217 млрд. лв., или с 3.6% над ниво-

то от съпоставимия месец на 2013 г.

За седем месеца обаче експортът в посока 

Германия – най-големият пазар за българска 

продукция въобще, е паднал под 3 млрд. лв. 

На годишна база се наблюдава понижение от 

1.5%. Подобно е положението и при взаимо-

отношенията с Гърция, Италия и Франция, 

за които българският износ също намалява. 

Причините за по-слабите продажби в тези 

държави може да се търсят в слабостта на 

Ο ι εξαγωγές της Βουλγαρίας προς τους 
κυριότερους εμπορικούς εταίρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώνονται. Αυτό 
δείχνουν τα δεδομένα του Εθνικού Ιν-

στιτούτου Στατιστικής (NSI), για τον Ιούλιο. Η συνολι-
κή αξία των εξαγωγών προς την ΕΕ αυξήθηκε, λόγω 
των μικρότερων αγορών, στις οποίες προσφέρονται 
τα βουλγαρικά προϊόντα. Στο τέλος του έβδομου 
μήνα οι προμήθειες στις χώρες της ΕΕ υπολογίζονται 
σε 15,217 δισεκ. λέβα, δηλαδή κατά 3,6% πάνω από 
τον αντίστοιχο μήνα του 2013.

Για επτά μήνες, ωστόσο, οι εξαγωγές προς τη Γερ-
μανία, η μεγαλύτερη αγορά για τα βουλγαρικά προ-
ϊόντα γενικά, έχουν μειωθεί κάτω από 3 δισεκ. λεβα. 
Σε ετήσια βάση, σημειώνεται πτώση κατά 1,5%. Η 
κατάσταση είναι παρόμοια στις σχέσεις με την Ελ-
λάδα, την Ιταλία και τη Γαλλία, όπου οι βουλγαρικές 
εξαγωγές επίσης μειώθηκαν. Ο λόγος για τις χαμηλό-
τερες πωλήσεις στις χώρες αυτές μπορεί να έγκειται 
στη αδυναμία των οικονομιών τους. Τα στοιχεία 
της Eurostat, στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 

ΟΙ ΕξΑΓωΓΕΣ Των ΒΟυλΓΑ-
ρΙκων πρΟϊΟνΤων πρΟΣ 
ΤΗ ΓΕρμΑνΙΑ, ΤΗ ΓΑλλΙΑ, 

ΤΗν ΙΤΑλΙΑ κΑΙ ΤΗν ΕλλΑ-
δΑ ΕχΟυν ΣυρρΙκνωθΕΙ ΣΤΑ 

ΤΕλΗ ΙΟυλΙΟυ 

ИЗНОсъТ към ОсНОвНИТе 
паЗаРИ в ес Намалява

ΜΕΙώΝΟΝΤαΙ ΟΙ ΕξαγώγΕΣ 
ΣΤΙΣ κύΡΙΕΣ αγΟΡΕΣ ΤηΣ ΕΕ 

ЕКСПОрТъТ На БълГар-
СКИ СТОКИ в ПОСОКа 
ГЕрмаНИя, ФраНцИя, 
ИТалИя И ГърцИя СЕ 
Е СвИл Към Края На 
юлИ

Από τόν νικόλΑι περόύκόφОТ НИКОлай ПЕруКОв
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2014 δείχνουν ότι η ανάκαμψη των οικονομιών των 
πλουσιότερων χωρών της Ευρώπης επιβραδύνεται. 
Στην τελευταία έκθεσή του, το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο (ΔΝΤ) μείωσε τις προβλέψεις του για την οι-
κονομική ανάπτυξη στις τέσσερις χώρες μεταξύ 0,4 
και 0,8 ποσοστιαίες μονάδες. Η Ιταλία είναι ήδη σε 
τεχνική ύφεση (δύο συνεχόμενα τρίμηνα πτώσης), 
ενώ η Ελλάδα δεν έχει εξέλθει από αυτήν, αν και η 
κυβέρνηση ελπίζει ότι αυτό θα συμβεί το 2014.

Παράλληλα, οι εξαγωγές της Βουλγαρίας προς 
τη Ρουμανία και το Βέλγιο αυξάνονται. Τα στατιστι-
κά στοιχεία του NSI δείχνουν ότι αυτή είναι η τρίτη 
και η έκτη μεγαλύτερη αγορά για τα βουλγαρικά 
προϊόντα. Τεράστια ετήσια αύξηση (σχεδόν κατά 
50%) σημειώνουν οι εξαγωγές προς το Βέλγιο, κα-
θώς η αξία τους στα τέλη Ιουλίου ξεπερνάει τα 1 δι-
σεκ. ευρώ. Τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ενέργειας, από την άλλη πλευρά δείχνουν ότι η 
Βουλγαρία εξάγει στο Βέλγιο κυρίως ακατέργαστες 
πρώτες ύλες, ενώ προς τη Γερμανία, τη Γαλλία και 
την Ιταλία προϊόντα που έχουν υψηλότερη πρό-
σθετη αξία για την οικονομία της Βουλγαρίας. Τα 
καλά νέα   σχετίζονται με τις μικρότερες ευρωπαϊκές 
αγορές, όπου τον Ιούλιο σημειώθηκαν διψήφια κέρ-
δη. Οι εξαγωγές προς τη Σουηδία, Τσεχία, Ιρλανδία 
έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο 20% σε σχέση με τους 
πρώτους επτά μήνες του 2013. Κατά 50%, περίπου 
έχουν αυξηθεί οι βουλγαρικές εξαγωγές προς Κύ-
προ, Μάλτα, Σλοβενία  , Φινλανδία και Κροατία.

Την μεγαλύτερη αξία των εξαγωγών δίνουν τα 
προϊόντα που  ταξινομούνται κυρίως με βάση το 
υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένα – 3,8 δι-
σεκ. λέβα, που σημαίνει ετήσια αύξηση της τάξης 
του 0,5%. Εδώ περιλαμβάνονται τα προϊόντα από 
δέρμα, καουτσούκ, ξύλο (εκτός από έπιπλα), χαρτί, 
τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (εκτός από τα 
ενδύματα) κ.ά. Τους προηγούμενους 7 μήνες από 
τις εξαγωγές στα έπιπλα, ρούχα, παπούτσια, ιατρικό 
εξοπλισμό και άλλα προϊόντα της κατηγορίας «Διά-
φορα έτοιμα προϊόντα» προς την ΕΕ έχουν εισπρα-
χτεί 3,737 δισεκ. λέβα. Το αισιόδοξο είναι ότι στην 
τρίτη θέση των πωλήσεων κατατάσσονται τα μηχα-
νήματα και ο εξοπλισμός με 3,617 δισεκ. λεβα και 
ακολουθούν οι πρώτες ύλες, τα καύσιμα, τα χημικά 
προϊόντα και τα τρόφιμα.

Το 2013, το συνολικό μερίδιο των ακατέργαστων 
πρώτων υλών και υλικών στο σύνολο των εξαγωγών 
(προς ΕΕ και τρίτες χώρες) ήταν σημαντικά υψη-
λότερο, δείχνει η δομική αλλαγή της βουλγαρικής 
εξαγωγής. Στους επτά πρώτους μήνες του έτους 
εξήχθησαν καύσιμα συνολικής αξίας 2.516 δισεκ. 
λέβα, αλλά αυτό το πόσο μειώθηκε κατά σχεδόν 
20% σε ετήσια βάση. Η πώληση πρώτων υλών μειώ-
θηκε στα 1293 δισεκ. λέβα, ενώ πριν από ένα χρόνο 
το ποσό αυτό διαμορφωνόταν στα 1,8 δισεκ. λέβα. 
Ωστόσο, η αξία των εξαγόμενων τελικών προϊόντων 
(ανειδίκευτα αλλού) αυξήθηκε κατά 11,5%. Ο τομέας 
των μηχανημάτων, του εξοπλισμού και των οχημά-
των αυξήθηκε κατά 7,1%, ενώ στις χημικές ουσίες 
και προϊόντα σημειώθηκε ετήσια αύξηση της τάξης 
του 9,5%.   

техните икономики. Данните на Евростат 

към края на второто тримесечие на 2014 г. 

показват, че възстановяването на най-бо-

гатите европейски държави се забавя. В по-

следния си доклад Международният валутен 

фонд (МВФ) понижи прогнозата за икономи-

ческия растеж на четирите страни с между 

0.4 и 0.8 процентни пункта. Италия вече е 

в техническа рецесия, а Гърция все още не е 

излизала от нея, въпреки че правителството 

се надява това да се случи през 2014 г.

В същото време износът от България в 

посока Румъния и Белгия се повишава. Ста-

тистиката на НСИ показва, че това са тре-

тият и шестият най-големи пазари за бъл-

гарски стоки. Огромен годишен ръст (близо 

50%) отчита експортът в посока Белгия, 

като стойността му в края на юли надхвър-

ля 1 млрд. лв. Данните на Министерството 

на икономиката и енергетиката показват, 

че България основно изнася за Белгия непрера-

ботени суровини, докато за Германия, Фран-

ция и Италия – продукти, които имат по-

голяма добавена стойност за икономиката. 

Добрите новини са свързани с по-малките 

европейски пазари, където през юли са отче-

тени двуцифрени ръстове. Износът в посока 

Швеция, Чехия, Ирландия е нараснал средно с 

20% спрямо седемте месеца на 2013 г. С около 

50% се е увеличил експорта за Кипър, Малта, 

Словения, Финландия и Хърватия.

Най-голяма стойност към износа дават „ар-

тикулите, класифицирани главно според вида 

на материала” – 3.8 млрд. лв., което е годишно 

повишение от 0.5%. Тук се включват проду-

ктите от кожа, каучук, дърво (без мебели), 

хартия, текстил (без облекло) и др. За седем 

месеца от износ на мебели, облекла, обувки, 

медицински уреди и други продукти в графата 

„Разнообразни готови продукти” в посока ЕС 

са получени 3.737 млрд. лв. Оптимистично е, 

че на трето място по продажби се нареждат 

и машините и оборудването – с 3.617 млрд. лв. 

Едва тогава идват суровините, горивата, хи-

мичните вещества и хранителните продукти.

През 2013 г. общият дял на непреработени-

те суровини и материали в целия износ (към 

ЕС и към трети страни) е бил значително по-

голям, което показва структурната промя-

на на българския експорт. За седемте месеца 

на годината са изнесени горива общо за 2.516 

млрд. лв., но тази стойност намалява с близо 

20% на годишна база. Продажбата на суровини 

намалява на 1.293 млрд. лв., докато година по-

рано тази стойност достигаше 1.8 млрд. лв. 

За сметка на това стойността на изнесените 

готови продукти (неквалифицирани другаде) 

расте с 11.5%. Секторът на машините, обо-

рудването и превозните средства е нараснал 

със 7.1%, а при химичните вещества и проду-

кти има увеличение с 9.5%.   

Износът от 
България в 

посока Румъ-
ния и Белгия 
се повишава 
значително

Οι εξαγωγές 
της Βουλγα-
ρίας προς τη 
Ρουμανία και 
το Βέλγιο αυ-
ξάνονται ση-

μαντικά
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heineken пРИдОбИ „ЗагОРка”
Η heineken απΕκΤΗΣΕ ΤΗ ΖαγκΟΡκα

Към Края на юли 2014 
г. държавният дълг на 
България възлиза на 9.4 
млрд. евро, като вът-
решните задължения са в 
размер на 3.9 млрд. евро, 
а външните – 5.5 млрд. 
евро. Това показват да-
нните на Министерство-
то на финансите. Спрямо 
края на юли 2013 г. дър-
жавният дълг нараства 
с около 2.5 млрд. лв. от 
тогавашното си равни-
ще от 6.9 млрд. лв. На-
растването идва основ-
но по линия на външните 
задължения, които пре-
ди година са били 3.7 
млрд. лв.

Στα τέλη ΙουλΙου του 2014, 
το δημόσιο χρέος της Βουλγαρίας 
ανήλθε σε 9,4 δισεκ. ευρώ, το 
εσωτερικό χρέος σε 3,9 δισεκ. 
ευρώ και το εξωτερικό σε 5,5 δι-
σεκ. ευρώ. Τα παραπάνω στοιχεία 
προέρχονται από το Υπουργείο 
Οικονομικών της χώρας. Συγκρι-
τικά με τα αντίστοιχα στοιχεία 
της προηγούμενης χρονιάς για 
τον ίδιο μήνα, το δημόσιο χρέος 
αυξήθηκε περίπου κατά 2,5 δι-
σεκ. λέβα. H αύξηση προέρχεται 
κυρίως από το εξωτερικό χρέος, 
το οποίο πέρυσι ήταν 3,7 δισεκ. 
λέβα.

ΥψΗλΟΤΕΡΟ 
χΡΕΟΣ

пО-вИсОк 
дълг
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РекоРдно нисък дивидент ΡεκόΡ χαμηλόύ μεΡίσματόσ

РекоРдно нисък дивидент за последните 8 години получи държавата от дружествата си, показва справка на 

финансовото министерство. При заложени в приходната част на бюджета 113.5 млн. лв. са постъпили общо 54.3 

млн. лв. Сред причините за разминаването между планирано и изпълнено са влошените финансови резултати на 

държавните фирми, както и намалението на ставката за дивидента от 80% на 70%. Още при планирането на 

държавния бюджет за тази година се заложиха по-ниски от миналогодишните постъпления от дивидент. През 2013 

г. държавата събра 423.4 млн. лв. плюс още 88 млн. лв. от 10 дружества, за които се счете, че това няма да влоши фи-

нансовото им здраве.

ΡεκόΡ χαμηλόύ μεΡίσματόσ για τα τελευταία οκτώ χρόνια έλαβε η χώρα από τις εταιρείες της, δείχνει η δήλωση του 
Υπουργείου Οικονομικών. Ενώ στην κατάσταση εσόδων του προϋπολογισμού ήταν προγραμματισμένα 113.500.000. λέβα, συνο-
λικά εισήλθαν 54,3 εκατ. λέβα. Ένας από τους λόγους για την απόκλιση μεταξύ των προβλεπόμενων και των πραγματικών εσόδων 
είναι η επιδεινούμενη οικονομική απόδοση των κρατικών επιχειρήσεων, καθώς και το μειωμένο ποσοστό του μερίσματος από 80% 
έως 70%. Ακόμα στο σχεδιασμό του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον έτος έχουν προγραμματιστεί χαμηλότερες σε σχέση 
με πέρυσι εισπράξεις μερίσματος. Το 2013, το κράτος εισέπραξε 423 400 000 λέβα συν άλλα 88 εκατ. λέβα από 10 εταιρείες για τις 
οποίες θεωρήθηκε ότι αυτό δεν θα επιδεινώσει την οικονομική τους υγεία.

Холандският концеРн Heineken, най-го-

лемият производител на бира в Европа и 

вторият в света по обем на продажбите, е 

договорил придобиването на почти пълен 

контрол върху пивоварна „Загорка”. В сдел-

ка, която подлежи на одобрение от регула-

торните власти, ще бъде извършено прех-

върляне на косвеното участие на Coca-Cola 

HBC в капитала на „Загорка”, с което делът 

на Heineken в компанията ще достигне до 

98.86%. Стойността на сделката не се съоб-

щава. През 1994 г. компанията придоби ма-

жоритарен дял в старозагорската фабрика 

съвместно с Coca-Cola HBC.

η όλλανδίκη κόίνόπΡαξία Heineken, η 
μεγαλύτερη ζυθοποιία στην Ευρώπη και δεύτε-
ρη στον κόσμο σε όγκο πωλήσεων, έχει συμφω-
νήσει την απόκτηση του σχεδόν πλήρους ελέγ-
χου της  ζυθοποιίας Zagorka. Σε μια συναλλαγή η 
οποία υπόκειται σε έγκριση από τις ρυθμιστικές 
αρχές θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά της έμμε-
σης συμμετοχής της Coca-Cola HBC στο κεφάλαιο 
της Zagorka. Με τη μεταφορά αυτή το μερίδιο της 
Heineken στην εταιρεία θα ανέλθει σε 98,86%. Η 
αξία της συμφωνίας δεν έχει αποκαλυφθεί. Το 1994 
η εταιρεία απέκτησε την πλειοψηφία των μετοχών 
στο εργοστάσιο στη Stara Zagorka από κοινού με 
την Coca-Cola HBC.
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ФеРИбОТ За ГРуЗИя
Първият ферибот от Бургас за грузинското пристанище в Поти 

тръгна на 15 август 2014 г. Корабът „Дружба” ще вози както път-

ници, така и товари, като може да се превозват над 200 контейне-

ра, 110 големи камиона, 90 леки автомобила и около 400 пасажери. 

Проектът е част от бизнеса на Цветелина Бориславова. Линията 

ще има курс един път седмично, всеки петък, като започва първо-

начално с превози Бургас - Поти. След месец се очаква да се добави и 

спиране в Новоросийск.

ΦΕΡΙμπΟΤ γΙα Τη γΕωΡγΙα
Το πρώτο φεριμπότ από το Μπουργκάς για το Γεωργιανό λιμάνι του Πότι ξε-
κίνησε στις 15 Αυγούστου 2014. Το πλοίο «Φιλία» θα οδηγήσει τόσο επιβάτες 
όσο και εμπορεύματα, καθώς θα μπορούν να μεταφέρονται πάνω από 200 
εμπορευματοκιβώτια, 110 μεγάλα φορτηγά, 90 αυτοκίνητα και 400 επιβάτες. 
Το έργο αποτελεί μέρος της επιχείρησης της Τσβετελίνα Μπορισλάβοβα. Η 
γραμμή θα εκτελεί μια διαδρομή την εβδομάδα, κάθε Παρασκευή, ξεκινώντας 
αρχικά με μεταφορές Μπουργκάς - Πότι. Μετά από ένα μήνα αναμένεται να 
προστεθεί στάση στο Νοβοροσίσκ.

Строежът на тре-

тия лъч на метро-

то, който трябва 

да свърже бул. „Бо-

тевградско шосе” с 

кв. „Овча купел”, ще 

започне с отсечката 

от бул. „Янко Сакъ-

зов” до жк „Красно 

село”, каза пред жур-

налисти служебният 

министър на транс-

порта, информа-

ционните техноло-

гии и съобщенията 

Николина Ангелкова. 

Това е най-сложната 

част от маршрута 

и ще се финансира с 

пари от оператив-

на програма „Транс-

порт и транспорт-

на инфраструктура” 

2014 - 2020 г.

Η κατασκευή της 
τρίτης γραμμής του 
μετρό, η οποία θα 
πρέπει να συνδέσει 
τη λεωφόρο «Μποτε-
βγκράντσκο σοσέ» με 
την περιοχή «Όφτσα 
κούπελ» θα ξεκινήσει 
με τμήμα στη λεωφόρο 
«Ιάνκο Σακάζοφ»  έως 
την περιοχή «Κράσνο 
σέλο», δήλωσε στους 

δημοσιογράφους η 
υπουργός Μεταφορών 
και Επικοινωνιών Νικο-
λίνα Ανγκέλκοβα. Αυτό 
είναι το πιο περίπλοκο 
τμήμα της διαδρομής 
και θα χρηματοδοτεί-
ται μέσω του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος 
«Μεταφορές και Υπο-
δομές Μεταφορών» 
2014 – 2020.

ТРеТИ лъч  
На меТРОТО 
ΤΡΙΤη  
γΡαμμη 
ΤΟυ μΕΤΡΟ  

ПО-скъП ТОк 
πΙΟ ακΡΙβΟ 

ηλΕκΤΡΙκΟ ΡΕυμα 
На 1 октомври 2014 г. Дър-
жавната комисия за енер-
гийно и водно регулиране 
(ДКЕВР) обяви новите по-
високи цени на тока. Кли-
ентите на ЧЕЗ, която об-
служва Западна България, 
ще плащат с 9.97% повече 
за дневната тарифа и с 
9.84% повече за нощната. 
За битовите клиенти 
на ЕВН, която работи в 
Югоизточна България, уве-
личението е съответно 
9.70% при дневната енер-
гия и 9.35% при нощната. 
За битовите клиенти на 
„Енерго-Про” повишението 
е с 9.80% на дневната и с 
9.51% на нощната енергия. 
Така средното увеличение 
на битовите клиенти на 
регулирания пазар е 9.79%.

Στην 1η Οκτωβρίου 2014, η Η 
Κρατική Ρυθμιστική Επιτροπή 
Ενέργειας και Υδάτων (SEWRC) ανα-
κοίνωσε τις νέες υψηλότερες τιμές 
ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πελάτες 
της CEZ, η οποία εξυπηρετεί τη 
δυτική Βουλγαρία, θα πληρώνουν 
κατά 9,97% περισσότερο την ημέρα 
και κατά 9,84% περισσότερο κατά 
τη διάρκεια της νύχτας. Για τους 
οικιακούς πελάτες της EVN, η οποία 
δραστηριοποιείται στη νοτιοανα-
τολική Βουλγαρία, η αύξηση είναι 
κατά 9,70% στην ημερήσια ενέργεια 
και κατά 9,35% στη νυχτερινή. Για 
τους οικιακούς πελάτες της Energo-
Pro η αύξηση είναι κατά 9,80% 
στην ημερήσια ενέργεια και κατά 
9,51% στην νυχτερινή. Έτσι, η μέση 
αύξηση σε οικιακούς πελάτες στην 
οργανωμένη αγορά είναι 9,79%.



26 | ХОРИЗОНТИ / ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Sofia Ring Mall

Р азположен на южната дъга на Околовръст-

ното шосе в София и струващ около 120 млн. 

евро, Sofia Ring Mall ще е един от най-големите 

търговски комплекси в България. Молът е част 

от по-мащабен проект, наречен Sofia Ring Development, 

който се оценява на близо 300 млн. евро – една от най-

големите гръцки инвестиции в България. Компаниите зад 

проекта са гръцките фирми Danaos Group, която развива 

дейност в корабоплаването, и Fourlis Group, която при-

тежава правата върху марката IKEA за България. 

Философията зад Sofia Ring Mall е да привлече колкото 

може повече посетители и да ги задържи по-дълго. Пре-

ди по-малко от 10 години концепцията на търговските 

центрове беше да има прилично разнообразие от магази-

ни и да са в централната градска част. Това се промени. 

С разрастването на мащабите инвестиционните про-

екти започнаха да се местят в покрайнините на града и да 

стават все по-многофункционални, за да имат клиентите 

причина да запалят колата и да прекарат часове в мола. 

Вече не става дума само за пазаруване. И това според 

търговския директор на „София саут ринг мол“ Сотирис 

Янакудакис е бъдещият облик на пазара: „Много хора все 

още бъркат моловете с място за пазаруване. Тази кон-

цепция ще се промени. Моловете са място, където мо-

жете да пазарувате, но освен това можете да хапнете, 

да се забавлявате, да прекарвате свободното си време”.

На следващите страници ще прочете ексклузивни-

те интервюта с двамата бизнесмени, които са движе-

щата сила на проекта: Василис Фурлис, председател на 

борда на директорите на Fourlis Group, и мажоритарния 

собственик и главен изпълнителен директор на Danaos 

Corporation Джон Кустас.

Запознайте се с амбициозния проект за 300 млн. евро, 
който иска да промени начина, по който прекарвате 
свободното си време и харчите парите си

Интервю / Συνέντευξη
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Sofia Ring Mall

Σ ε μια τοποθεσία στο νότιο τόξο της περιφερειακής 
οδού της Σόφιας και αξίας περίπου 120 εκατομμύρια  
ευρώ, το Sofia Ring Mall θα είναι ένα από τα μεγαλύ-
τερα εμπορικά συγκροτήματα στη Βουλγαρία. Το Mall 

είναι τμήμα ενός μεγαλύτερου έργου που ονομάζεται Sofia Ring 
Development, το οποίο εκτιμάται σε περίπου 300 εκατομμύρια 
ευρώ – μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές επενδύσεις στη Βουλ-
γαρία. Οι εταιρείες πίσω από το πρόγραμμα είναι οι ελληνικές εται-
ρείες Danaos Group, η οποία δραστηριοποιείται στη ναυτιλία και η 
Fourlis Group, η οποία κατέχει το Brand name IKEA στη Βουλγαρία.

Η φιλοσοφία πίσω από το Sofia Ring Mall είναι να προσελκύει 
πολλούς επισκέπτες και να τους κρατάει όσο το δυνατόν περισ-
σότερο. Λιγότερο από 10 χρόνια πρίν, η έννοια  των εμπορικών 
κέντρων ήταν να έχουν μια αξιοπρεπή ποικιλία από καταστήμα-
τα και να βρίσκονται στο κέντρο της πόλης. Αυτό άλλαξε. Με την 
επέκταση της επενδυτικής κλίμακας τα επενδυτικά σχέδια κινού-

νται προς τα προάστια και γίνονται όλο και πιο ευέλικτα ώστε να 
έχουν οι πελάτες λόγο να μετακινηθούν με το αυτοκίνητό τους και 
να περάσουν ώρες στο εμπορικό κέντρο.

Ο λόγος δεν είναι πλέον μόνο τα ψώνια. Και, σύμφωνα με τον 
εμπορικό διευθυντή του Sofia South Ring Mall Σωτήρη Γιαννακου-
δάκη, αυτή είναι η μελλοντική προοπτική της αγοράς: «Πολλοί 
άνθρωποι εξακολουθούν να συγχέουν τα mall με τα ψώνια. Η 
αντίληψη αυτή, ωστόσο, πρόκειται να αλλάξει. Tα Mall είναι μέρη 
όπου μπορείτε να ψωνίσετε, αλλά επίσης μπορείτε να φάτε, να δι-
ασκεδάσετε, να περάσετε τον ελεύθερο χρόνο σας».

Στις επόμενες σελίδες θα διαβάσετε τις αποκλειστικές συνε-
ντεύξεις με τους δύο επιχειρηματίες, οι οποίοι αποτελούν την 
κινητήρια δύναμη του έργου: ο Βασίλης Φουρλής, Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Φουρλή και ο ιδιοκτήτης 
πλειοψηφίας και διευθύνων σύμβουλος της Danaos Corporation 
Γιάννης Κούστας.

Γνωρίστε το φιλόδοξο έργο αξίας 300 εκατομμυρίων ευρώ, το 
οποίο θέλει να αλλάξει τον τρόπο που περνάτε τον ελεύθερο 
χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο καταλώνετε
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„Българският пазар винаги  
е бил интересен за нас”

 «Η βουλγαρική αγορά παρουσίαζε 
πάντα ενδιαφέρον για μας»

Г-н Фурлис, защо България е интересна  
за гръцките компании и как се развиват  
Вашите проекти тук? 
Българският пазар винаги е бил интересен за 

нас и това е причината да сме тук от толко-

ва много години. Ние сме много доволни в раз-

витието на бизнеса – всичко се случва спрямо 

нашите планове. От друга страна, това не зна-

чи, че няма място за допълнително развитие. 

Как се развива бизнесът на IKEA в България? 
През изминалата година IKEA България показа 

двуцифрен растеж на всички важни търгов-

ски показатели спрямо първата година на 

дейността си. В края на третата година, 

откакто е на българския пазар, компанията 

има 18-процентов растеж на посетители-

те, 22-процентов – на клиентите, и 24-про-

центов растеж на продажбите в сравнение 

с първата година. Каталожната година за 

IKEA започва всяка година на 1 септември и 

приключва на 15 август. Първата каталож-

на година в България беше 2012-а. През 2014 

г. отчитаме 1.7 млн. посетители в магазина 

на IKEA в София. Клиентите са били 655 хил., 

а те от своя страна са направили покупки на 

стойност 71.8 млн. лв. 

Компанията Ви планира ли други инвести-
ции в България? 
Бъдещите ни перспективи са свързани с раз-

виването на нови канали за продажби – елек-

тронна търговия и т.нар. Pick-up Points. Гру-

пата вече стартира концепцията за точки 

за поръчване в Гърция (именно това са Pick-up 

Points). Това преобръща идеята за пазаруване, 

като ние се „насочваме към клиента, вмес-

то клиентът да се обръща към магазина”. В 

определени райони, където цял магазин не е 

оправдан по различни причини като гъстота 

на населението например, моделът е рабо-

тещ. В една такава точка за поръчване кли-

ентът може да направи своята поръчка, като 

същевременно е асистиран от наш консултант 

и доставката следва до пет дни след поръчка-

та. Сериозно обмисляме дали тази концепция ще 

е подходяща и за българския пазар.   

Κε Φουρλή, γιατί η Βουλγαρία παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τις ελληνικές επιχειρήσεις και 
πώς αναπτύσσονται τα σχέδιά σας εδώ;
Η βουλγαρική αγορά παρουσίαζε πάντα ενδια-
φέρον για μας και γι ‘αυτό είμαστε εδώ για τόσα 
πολλά χρόνια. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με 
την ανάπτυξη των επιχειρήσεών μας - όλα συμβαί-
νουν σύμφωνα με τα σχέδιά μας. Από την άλλη 
πλευρά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει περι-
θώριο για περαιτέρω ανάπτυξη.

Πώς αναπτύσσεται η επιχείρηση της ΙΚΕΑ στη 
Βουλγαρία; 
Κατά το περασμένο έτος η ΙΚΕΑ Βουλγαρίας πα-
ρουσίασε διψήφια ανάπτυξη σε όλους τους με-
γάλους εμπορικούς δείκτες κατά το πρώτο έτος 
της λειτουργίας του καταστήματος. Στο τέλος του 
τρίτου έτους στη βουλγαρική αγορά, η εταιρεία 
έχει 18% αύξηση των επισκεπτών, το 22% – των 
πελατών και 24% – των πωλήσεων σε σχέση με το 
πρώτο έτος. Το έτος καταλογογράφησης για την 
ΙΚΕΑ αρχίζει κάθε χρόνο την 1η Σεπτεμβρίου και 
λήγει στις 15 Αυγούστου. Το πρώτο έτος καταλο-
γογράφησης στη Βουλγαρία ήταν το έτος 2012. Για 
το 2014 μετρήθηκαν 1,7 εκατομ. επισκέπτες ΙΚΕΑ 
στη Σόφια. Οι πελάτες ήταν 655.000., και αυτοί 
έχουν κάνει αγορές αξίας 71.8 εκατ. λέβα.

Σχεδιάζει η εταιρεία σας να έχει και άλλες 
επενδύσεις στη Βουλγαρία; 
Οι μελλοντικές προοπτικές μας σχετίζονται 
με την ανάπτυξη νέων διαύλων πωλήσεων –  
E-commerce και τα λεγόμενα Pick-up Points. Η 
ομάδα έχει ήδη ξεκινήσει την ιδέα σημείων πα-
ραγγελίας στην Ελλάδα (Pick-up Points). Αυτό 
μετατρέπει την ιδέα του shopping καθώς «εμείς 
κατευθυνόμαστε στον πελάτη, και όχι ο πελάτης 
στο κατάστημα». Σε ορισμένες περιοχές, όπου 
ένα κατάστημα δεν δικαιολογείται για διάφορους 
λόγους, όπως η πυκνότητα του πληθυσμού, για 
παράδειγμα, το μοντέλο λειτουργεί. Σε ένα τέτοιο 
σημείο παραγγελίας ο πελάτης μπορεί να κάνει 
την παραγγελία, ενώ επικουρείται από σύμβουλό 
μας και η παράδοση της παραγγελίας, είναι μέσα 
σε πέντε ημέρες εκτελέσιμη. Εξετάζουμε σοβαρά 
κατά πόσον η ιδέα αυτή θα ήταν κατάλληλη για 
την αγορά της Βουλγαρίας.   

„Бъдещи-
те ни перс-
пективи са 
свързани с 
развиване-
то на нови      
канали за 

продажби”

 «Οι μελλο-
ντικές προ-
οπτικές μας 

σχετίζονται με 
την ανάπτυξη 
νέων διαύλων     
πωλήσεων»

Интервю / Συνέντευξη
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Василис Фурлис е 

председател на бор-

да на директорите 

на Fourlis Group, гръц-

ка компания за тър-

говия на дребно със 

стоки за домакин-

ството като мебе-

ли и техника, спорт-

но облекло, обувки и 

артикули. В България 

компанията досега 

беше представена с 

две от международ-

ните марки, които 

развива в Гърция и 

други страни от ре-

гиона – веригата за 

търговия със спорт-

ни стоки Intersport 

и IKEA. Fourlis Group 

е един от двата 

инвеститори в 

проекта Sofia Ring 

Development. 

Ο Βασίλης Φουρλής 
είναι πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλί-
ου του Ομίλου Fourlis, 
μια ελληνική εταιρεία 

λιανικής πώλησης 
προϊόντων οικιακής 

χρήσης, όπως έπιπλα 
και εξοπλισμό, αθλη-
τικά είδη, παπούτσια 

και αξεσουάρ. Στη 
Βουλγαρία η εταιρεία 
έχει μέχρι στιγμής πα-

ρουσία με δύο διεθνείς 
μάρκες που αναπτύσ-
σει στην Ελλάδα και 
άλλες χώρες της πε-
ριοχής – την εμπορι-
κή αλυσίδα αθλητι-

κών ειδών Intersport 
και το ΙΚΕΑ. Ο Όμιλος 
Fourlis είναι ένας από 
τους δύο επενδυτές 
στο έργο Sofia Ring 

Development.
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Г-н Кустас, в София има много шопинг цен-
трове – включително и такива с подобни 
концепции. С какво Sofia Ring Mall ще е по-
различен? 
София има много шопинг центрове, но мо-

ловете са малко – мол по дефиниция е ця-

лостен проект на площ поне 50 хил. кв. м. 

Освен това той дава на посетителите си 

комбинация от шо-

пинг, места за заба-

вление и възможнос-

ти за прекарване на 

време със семейство-

то и приятели. Така 

погледнато, нашата 

амбиция е да създаден 

място, което все още 

не съществува в града 

– нещо, което ще се 

приема като отправна 

точка, не само поред-

ният шопинг център. 

Sofia Ring Mall ще е 

мол от ново поколе-

ние. Това произлиза и 

от неговата локация 

близо до планината, 

където всеки може 

да усети връзката с 

природата. Нашите 

посетители няма да 

се чувстват като в 

казино, те ще се на-

слаждават на естествена светлина в мола, 

големи отворени тераси, където ще могат 

да пият кафе с прекрасна гледка към Вито-

ша. Затова и оборудвахме заведенията за 

хранене, няколко по-луксозни отделени рес-

торанта и кафенетата с маси, гледащи към 

планината. 

Молът също така ще предложи голямо 

разнообразие от дейности за свободното 

Κε Κούστα, στη Σόφια υπάρχουν πολλά εμπορι-
κά κέντρα – συμπεριλαμβανομένων και εκείνων 
με παρόμοια αντίληψη. Σε τι νομίζετε ότι θα δια-
φέρει το Sofia Ring Mall;
Η Σόφια έχει πολλά εμπορικά κέντρα, αλλά τα mall 
είναι λίγα. Το Mall εξ ορισμού είναι έργο συνολικής 
έκτασης τουλάχιστον 50 χιλιάδων τετραγωνικών 
μέτρων. Παρέχει επίσης στους επισκέπτες ένα συν-

δυασμό από καταστήματα, 
χώρους διασκέδασης και 
δυνατότητα να περάσουν το 
χρόνο του με την οικογέ-
νειά τους και τους φίλους 
τους. Από αυτήν την άποψη, 
η φιλοδοξία μας είναι να 
δημιουργήσουμε ένα χώρο 
το οποίο δεν υπάρχει ακόμα 
στην πόλη – κάτι που θα 
αποτελεί σημείο εκκίνησης, 
και όχι απλά το επόμενο 
εμπορικό κέντρο.
Το Sofia Ring Mall θα είναι 
Mall μιας νέας γενιάς. Αυτό 
προκύπτει από τη θέση του 
κοντά στο βουνό, όπου ο κα-
θένας μπορεί να αισθανθεί 
την επαφή του με τη φύση. 
Οι επισκέπτες μας δεν θα αι-
σθάνονται ότι βρίσκονται σε 
καζίνο, θα απολαμβάνουν το 
φυσικό φως στο εμπορικό 
κέντρο, τις μεγάλες ανοιχτές 
βεράντες όπου θα μπορούν 

να πιούν τον καφέ τους με όμορφη θέα στο βουνό. 
Για αυτόν τον λόγο εξοπλίσαμε χώρους για φαγητό, 
πολλά πολυτελή εστιατόρια και καφετέριες τα οποία 
χωρίζονται με τραπέζια και έχουν θέα στα βουνά.
     Το Mall θα προσφέρει επίσης μια ευρεία ποικιλία 
δραστηριοτήτων αναψυχής - κινηματογράφων, μια 
μεγάλη αίθουσα ψυχαγωγίας, τη μεγαλύτερη εσωτε-
ρική παιδική χαρά στην Βουλγαρία, ένα αμφιθέατρο 
για εκδηλώσεις και συναυλίες και άλλα. Στο Mall θα 

„Sofia Ring Mall ще е  
мол от ново поколение“

 «Το Sofia Ring Mall  
– ένα Mall νέας γενιάς»

Интервю / Συνέντευξη
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време – кина, голяма зала за забавления, най-

голямата вътрешна детска площадка в Бъл-

гария, амфитеатър за събития и концерти 

и др. В мола ще е разположен и най-големият 

закрит център за забавления в София, мул-

типлекс с десет кина и много други атрак-

ции и за по-големите деца. 

Казано накратко – искаме да предложим 

нов подход, нова философия за шопинг, нов 

начин за прекарване на свободното време в 

Sofia Ring Mall. 

Компанията Ви планира ли следващи инвес-
тиции в България? 
Да, ще инвестираме в следващите две фази 

на проекта Sofia Ring Development. Това, 

което целим, е да преобразим пейзажа на 

целия южен район на София, като по съще-

ство създадем един нов квартал. Sofia Ring 

Development ще е най-големият комплекс 

от смесен тип в цяла България с разгъната 

застроена площ от 400 хил. кв. м. Той няма 

да включва само Sofia Ring Mall и магазина на 

IKEA, но и жилищни площи и смесена зона. Те 

ще бъдат развити, след като Sofia Ring Mall 

бъде отворен. Жилищната площ ще се със-

тои от 500 апартамента и къщи на обща 

площ от 81 хил. кв. м. Смесената зона ще 

включва бизнес сгради, площадки за спорт и 

голям парк с езеро на обща площ от 54 хил. 

кв. м. 

От общата инвестиция от 300 млн. евро 

120 млн. са отделени за Sofia Ring Mall, 70 

млн. – за жилищната зона, 50 млн. – за сме-

сената зона, а 50 млн. евро вече са инвес-

тирани в магазина на IKEA. Строежът на 

смесената зона ще следва завършването на 

Sofia Ring Mall, а третата фаза на Sofia Ring 

Development ще включва завършването на 

жилищната зона. Очаква се целият проект 

да бъде готов през 2019 г. Тогава в комплекса 

ще живеят и работят над пет хиляди души.

 

Като голям инвеститор в България усеща-
те ли подкрепата на правителството?
Много сме доволни от отношенията ни с 

властите. Не сме имали никакви проблеми, 

докато сме развивали проектите си. Дори 

мога да кажа, че това, което постигнахме 

тук за тези години, щеше да отнеме много 

повече време в Гърция заради бюрократични 

пречки. Мисля, че в момента България е мно-

го добро място за правене на бизнес. 

Как нестабилната политическа обстанов-
ка в страната се отразява на бизнеса Ви? 
Не мога да кажа, че до момента е имало 

някакъв ефект. Разбира се, за всеки външен 

инвеститор бързите смени на правител-

ствата са малко смущаващи, но това не е 

попречило на нашите проекти.   

βρίσκεται και το μεγαλύτερο κλειστό ψυχαγωγικό 
κέντρο στη Σόφια, multiplex με δέκα κινηματογρά-
φους και πολλά άλλα αξιοθέατα για τα μεγαλύτερα 
παιδιά. 
       Με λίγα λόγια – θέλουμε να προσφέρουμε μια 
νέα αντίληψη, μια νέα κατεύθυνση  για τις αγορές 
σας, ένα νέο τρόπο για να περάσετε  τον ελεύθερο 
χρόνο σας στο Σόφια Ring Mall.

Σχεδιάζει η εταιρεία σας περαιτέρω επενδύσεις 
στη Βουλγαρία; 
Το Sofia Ring Mall είναι μόνο ένα μέρος του με-
γαλύτερου έργου Sofia Ring Development. Αυτό 
που έχουμε ως στόχο είναι να μετατρέψουμε το 
τοπίο ολόκληρου του νότιου τμήματος της Σόφιας, 
δημιουργώντας στην ουσία μια νέα γειτονιά. Το 
Sofia Ring Development θα είναι το μεγαλύτερο 
συγκρότημα μικτού τύπου στη Βουλγαρία με συ-
νολική έκταση 400 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Το 
συγκρότημα θα συμπεριλαμβάνει όχι μόνο το Sofia 
Ring Mall και το κατάστημα ΙΚΕΑ, αλλά οικιστικές 
περιοχές και μικτή ζώνη. Αυτά θα αναπτυχθούν 
αφού εγκαινιαστεί το Sofia Ring Mall. Η οικιστική 
ζώνη θα αποτελείται από 500 διαμερίσματα και 
σπίτια με συνολική έκταση 81.000 τετραγωνικά μέ-
τρα. Η μικτή ζώνη θα περιλαμβάνει κτίρια γραφείων, 
χώρους αθλητισμού και ένα μεγάλο πάρκο με λίμνη, 
συνολικής έκτασης 54 χιλιάδωντετραγωνικών μέτρων.
        Από τη συνολική επένδυση των 300 εκατομμυ-
ρίων 120 εκατομμύρια ευρώ θα αφορούν το Sofia 
Ring Mall, 70 εκατ. για την οικιστική περιοχή, 50 
εκατ. για τη μικτή ζώνη και 50 εκατ. ευρώ έχουν 
ήδη επενδυθεί στο κατάστημα ΙΚΕΑ. Η κατασκευή 
της μικτής ζώνης θα ακολουθήσει την ολοκλήρω-
ση του Sofia Ring Mall, και η τρίτη φάση του Sofia 
Ring Development θα περιλαμβάνει την ολοκλήρω-
ση της οικιστικής περιοχής. Το όλο έργο αναμένε-
ται να ολοκληρωθεί το 2019, όταν στο συγκρότημα 
θα ζουν και θα εργάζονται περισσότερο από πέντε 
χιλιάδες άτομα. Η δεύτερη και η τρίτη φάση (μι-
κτή ζώνη και οικιστική περιοχή) θα γίνουν από τη 
Danaos Corporation.

Ως μεγάλος επενδυτής στη Βουλγαρία αισθάνε-
στε την υποστήριξη της κυβέρνησης; 
Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τη σχέση μας με 
τις αρχές. Εμείς δεν είχαμε κανένα πρόβλημα κα-
θόσον αναπτύσσαμε τα σχέδιά μας. Ακόμη μπορώ 
να πω ότι αυτό που έχουμε επιτύχει εδώ τα χρόνια 
αυτά θα μας έπαιρνε πολύ περισσότερο χρόνο στην 
Ελλάδα, λόγω των γραφειοκρατικών εμποδίων. 
Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Βουλγαρία αποτελεί 
πρόσφορο έδαφος  για ανάπτυξη επιχειρηματικής 
δραστηριότητας.

Πώς η ασταθής πολιτική κατάσταση στη χώρα 
επηρεάζει την επιχείρησή σας; 
Δεν μπορώ να πω ότι μέχρι τώρα η τελευταία είχε κα-
ποια επιρροή. Φυσικά, για κάθε ξένο επενδυτή οι συ-
χνές αλλαγές της κυβέρνησης προκαλούν κάποια ανα-
στάτωση, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τα έργα μας.   

Джон Кустас е ма-

жоритарен собстве-

ник и главен изпълни-

телен директор на 

Danaos Corporation, 

която притежава 

товарни кораби и 

контейнери. Друже-

ството е базирано 

в Атина и листва-

но на Нюйоркска-

та фондова борса с 

оборот за 2012 г. от 

над 500 млн. долара. 

Danaos Corporation е 

на българския пазар 

от 2004 г., когато 

започна да окруп-

нява парцел от над 

280 дка до Около-

връстното шосе 

в южната част 

на София. Именно 

това е и площта, 

на която днес е раз-

положен Sofia Ring 

Development. Danaos 

Corporation е други-

ят инвеститор в 

проекта. 

Ο Τζον Κούστας εί-
ναι ο ιδιοκτήτης του 
πλειοψηφικού κεφα-
λαίου και διευθύνων 

σύμβουλος της Danaos 
Corporation, η οποία 

κατέχει φορτηγά πλοία 
και εμπορευματοκιβώ-
τια. Η εταιρία εδρεύει 
στην Αθήνα και είναι 
εισηγμένη στο Χρη-
ματιστήριο της Νέας 

Υόρκης, με κύκλο εργα-
σιών το 2012 άνω των 
500 εκατ. δολαρίων. Η 
Danaos Corporation 

είναι στη βουλγαρική 
αγορά από το 2004, 
όταν άρχισε να κατέ-
χει γη πάνω από 280 

στρέμματα κοντά στο 
περιφερειακό δρόμο 
στο νότιο τμήμα της 
Σόφιας. Αυτή είναι η 
περιοχή όπου σήμε-

ρα βρίσκεται το Sofia 
Ring Development. Η 
Danaos Corporation 

είναι ο δεύτερος επεν-
δυτής στο έργο.



32 | ХОРИЗОНТИ / ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Бизнес тенденции / Επιχειρηματικές τάσεις 

Το σπίτι σας αυτοματοποιείται όλο και 
περισσότερο και εσείς μπορείτε να 
ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για 
το τι συμβαίνει μέσα σε αυτό

ΤΟ ΕξυπΝΟ 
ΣπΙΤΙ μΟυ
Από Τόν AAron Tilley

Вашият дом все повече се автомати-

зира и ще можете да се информирате 

по всяко време и момент за това, 

което се случва в него

МОяТ 
уМеН дОМ
От ААрън тили

А лекс Хоукинсън просто искал да 

даде глас на къщата си. През фев-

руари 2011 г. Хоукинсън, изпъл-

нителен директор на техноло-

гичната фирма ReachLocal, се отправил със 

семейството си към отдалечената им вила 

в Колорадо. Той заварил къщата тотално 

наводнена. Няколко месеца по-рано електри-

чеството спряло и една от тръбите се спу-

кала. Влагата пропила навсякъде. Ремонти-

рането на къщата му струвало над 100 хил. 

долара. 

„И тогава ме осени идеята: не можех да 

повярвам, че къщата няма собствен глас, каз-

ва Хоукинсън (41), сериен предприемач, израс-

нал в Средния запад. Имам момче за всичко, 

което живее на половин миля от къщата. 

Той би могъл да затвори крана на водата и 

нямаше да има какъвто и да е проблем.” 

Хоукинсън започва да търси някакъв начин 

да предотврати втори подобен случай, но 

скоро се озовава с огромен брой сензори и 

сложни начини за свързването им. Всеки от 

тях използва различни приложения и безжич-

Ο Alex Houkinsan θέλησε απλώς να δώ-
σει φωνή στο σπίτι του. Τον Φεβρουά-
ριο του 2011 ο Houkinsan, εκτελεστικός 
διευθυντής της εταιρείας τεχνολογί-

ας reachlocal, κατευθύνθηκε με την οικογένειά 
του προς το απομακρυσμένο εξοχικό σπίτι τους στο 
Κολοράντο. Εκεί βρήκε το σπίτι εντελώς πλημμυρι-
σμένο. Μερικούς μήνες νωρίτερα, η ηλεκτρική ενέρ-
γεια είχε κοπεί και ένας από τους σωλήνες ύδρευ-
σης είχε σπάσει. Η υγρασία είχε διαπεράσει όλο το 
σπίτι. Η ανακαίνιση του σπιτιού του τού κόστισε πά-
νω από 100 χιλιάδες δολάρια.

 «Και τότε μου ήρθε η ιδέα: Δεν μπορούσα να πι-
στέψω ότι το σπίτι δεν έχει μια δική του φωνή, λέ-
ει ο Houkinsan (41), ένας σειριακός επιχειρηματίας 
ο οποίος μεγάλωσε στο Midwest. Έχω έναν πολυτε-
χνίτη που ζει μισό μίλι μακριά από το σπίτι μου. Θα 
μπορούσε να κλείσει τον κεντρικό αγωγό του νερού 
και έτσι δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα».

ό Houkinsan άρχισε να αναζητεί έναν τρό-
πο για να αποτρέψει μια δεύτερη παρόμοια κατά-
σταση, αλλά σύντομα βρέθηκε αντιμέτωπος με 
ένα μεγάλο αριθμό από αισθητήρες με περίπλο-
κο τρόπο σύνδεσης. ό κάθε ένας από αυτούς χρησι- С
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ни технологии. Оттам насетне това, което 

започва като страничен проект, който да 

даде глас на къщата му, се превръща в идея 

за милиони. Все повече устройства на паза-

ра: термостати, брави, аларми, светлини 

и тенджери под налягане – се свързват с ин-

тернет и могат да се управляват дистан-

ционно. 

SmartThings, компанията, която Хоукинсън 

основава една година след пътуването си до 

Колорадо, сега се занимава с динамичен биз-

нес. Устройството, което се продава за 100 

долара има и приложение за смартфон, кое-

то свързва хиляди устройства. SmartThings 

продават и по-скъпи комплекти, в които са 

добавени сензори от трети компании, кои-

то следят за сигурността на дома, темпе-

ратурата или откриването на течове. Ком-

панията базирана във Вашингтон, САЩ, вече 

разполага с пет хиляди програмисти, които 

използват техния софтуер за изграждане на 

приложения, които да управляват и използ-

ват различни комбинации от устройства по 

различни и полезни начини. Например ваше-

то фитнес приложение може да каже на ва-

шата кафеварка кога се събуждате обикнове-

но и когато станете, да ви чака чаша свежо 

кафе. Или пък датчик за влага, който може да 

ви каже кога една тръба се е спукала и ви пра-

ща сигнал на смартфона, за да изключите во-

дата. SmartThings планира да въведе платени 

приложения, подобно на App Store на Apple, 

през следващата година. 

Съоснователят на SmartThings и дирек-

тор, отговарящ за технологиите, Джеф 

Хагинс, оприличава модела им на този на 

Salesforce, гиганта в облачните услуги. „Те 

построиха платформа за разработчиците, 

защото нямаха нужните знания за всяко въз-

можно приложение, обяснява той. Ние рaзгле-

дахме възможнотите на един умен дом и си 

казахме абсолютно същото нещо. Не разпо-

лагаме с всички отговори.” 

Според Strategy Analytics индустрията за 

умни домове ще достигне 17.9 млрд. долара 

в продажби на хардуер и услуги тази година, 

а впоследствие и до 40 млрд. през 2019 г. Със-

тезанието вече започна и много компании 

се борят за възможно най-голям дял – множе-

ство нововъзникващи фирми, но и техноло-

гични гиганти действат по сходни страте-

гии. Apple обяви своята HomeKit платформа 

на неотдавнашна конференция за разработ-

чици, обещавайки една-единствена услуга 

да синхронизира устройствата. Google купи 

Nest за 3.2 млрд. долара през януари 2014 г. и 

отвори своя софтуерен интерфейс през юни 

за разработчици, които до свържат термос-

тата на Nest и техните детектори за дим. 

SmartThings е малък играч във всичко това, 

но техният подход към това да са „плат-

μοποιούσε διαφορετικές εφαρμογές και ασύρματες 
τεχνολογίες. Έκτοτε, αυτό που ξεκίνησε ως πλά-
νο για να δώσει φωνή στο σπίτι του έχει μετατραπεί 
σε ιδέα εκατομμυρίων. Όλο και περισσότερες συ-
σκευές στην αγορά: θερμοστάτες, κλειδαριές, συνα-
γερμοί, φώτα και χύτρες ταχύτητας συνδέονται στο 
Internet και μπορούν να διαχειριστούν από από-
σταση.

Η SmartThings, η εταιρεία η οποία ιδρύθη-
κε από τον Houkinsan ένα χρόνο μετά το ταξί-
δι του στο Κολοράντο, τώρα δραστηροποιείται 
ενεργά. Η συσκευή, η οποία πωλείται για 100 δολά-
ρια έχει εφαρμογή για smartphone που συνδέει χι-
λιάδες συσκευές. ΣτηSmartThings πωλούν και πιο 
ακριβά σετ, στα οποία έχουν προστεθεί αισθητήρες 
από άλλες εταιρείες που παρακολουθούν την ασφά-
λεια στο σπίτι, τη θερμοκρασία ή τη ανίχνευση δι-
αρροών. Η εταιρεία με έδρα στην Ουάσιγκτον στις 
ΗΠΑ, έχει ήδη πέντε χιλιάδες προγραμματιστές που 
χρησιμοποιούν το λογισμικό τους για να δημιουργή-
σουν εφαρμογές που διαχειρίζονται καιχρησιμοποι-
ούν διαφορετικούς συνδυασμούς συσκευών με δια-
φορετικούς και χρήσιμους τρόπους. Για παράδειγμα 
,η εφαρμογή fitness μπορεί να πει στην καφετιέ-
ρα σας πότε ξυπνάτε συνήθως και όταν σηκωθεί-
τε να σας περιμένει ένα ποτήρι φρέσκο   καφέ. Ή ο 
αισθητήρας υγρασίας μπορεί να σας πει πότε ένας 
σωλήνας έχει σπάσει και να σας στείλει σήμα στο 
smartphone για να κλείσετε τον κεντρικό αγωγό 
του νερού. Το προσεχές έτος η SmartThings σχεδι-
άζει να εισαγάγει πληρωμένες εφαρμογές, όπως το 
App Store της Apple.

Ο συνιδρυτής και διευθυντής τεχνολογί-
ας στη SmartThings, Jeff Hagins, παρομοιάζει 
το μοντέλο τους με εκείνο της Salesforce, γίγα-
ντας στις cloud υπηρεσίες. «Εκεί έχτισαν μια πλατ-
φόρμα για τους προγραμματιστές, επειδή δεν είχαν 
τη γνώση για κάθε πιθανή εφαρμογή, εξηγεί ο ίδιος. 
Εμείς εξετάζουμε τις δυνατότητες ενός έξυπνου σπι-
τιού και είπαμε ακριβώς το ίδιο πράγμα: Δεν έχουμε 
όλες τις απαντήσεις».

Σύμφωνα με την Strategy Analytics η βιομηχα-
νία για έξυπνα σπίτια θα φτάσει στα 17.900 εκατ. δο-
λάρια σε πωλήσεις hardware και υπηρεσιών κατά το 
τρέχον έτος και στα επόμενα που έρχονται, και κατά 
τη διάρκεια του 2019 – σε 40 δισεκ. δολάρια. Ο δι-
αγωνισμός έχει ήδη αρχίσει και πολλές εταιρεί-
ες συναγωνίζονται για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 
μερίδιο. Πολλές αναδυόμενες εταιρείες αλλά καιγί-
γαντες της τεχνολογίας λειτουργούν με παρόμοιες 
στρατηγικές. Η Apple ανακοίνωσε την πλατφόρμα 
της HomeKit σε ένα πρόσφατο συνέδριο προγραμ-
ματιστών, όπου υποσχέθηκε πως μια ενιαία υπη-
ρεσία θα συγχρονίζει τις συσκευές. Η Google αγό-
ρασε τη Nest για 3,2 δισεκ. δολάρια τον Ιανουάριο 
του 2014 και τον Ιούνιο άνοιξε το interface λογισμι-
κού της για προγραμματιστές που θα συνδέσουν 
το θερμοστάτη της Nest με τους ανιχνευτές κα-
πνού τους.

Η SmartThings είναι ένας μικρός παίκτης σε όλα 
αυτά, αλλά η προσέγγισή της στο να είναι μια «πλατ-
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форма” привлече вниманието на всички. 

Samsung направи умен ход и наскоро закупи 

SmartThings срещу 200 млн. долара. Компа-

нията твърди, че вече е навлязла в десетки 

хиляди американски домове и че броят на до-

мовете с инсталиран продукт се увеличава с 

между 10 до 20% всеки месец. 

Ръстът в продажбите на хардуер е впе-

чатляващ, но бъдещите печалби няма да 

дойдат от устройствата за 100 долара. 

Дори конкуренти на SmartThings като Revolv 

които продават подобни устройства за 300 

долара, признават това. „В момента никой 

не печели от тези продажби – казва съосно-

вателят на Revolv, Майк Соучи. – Идеята е 

в дългосрочното бъдеще и всички фирми в 

бранша в момента работят на загуба. Това 

е етапът, на който се намира пазарът – на-

дежда за бъдещето.”

По-голямата възможност за SmartThings, 

както и за целия „Интернет на нещата” 

като индустрия, е в продажбата на услуги. 

Застрахователните компании искат да из-

дават по-интелигентни полици на базата на 

φόρμα» προσέλκυσε την προσοχή όλων. Η Samsung 
έκανε μια έξυπνη κίνηση και πρόσφατα αγόρα-
σε τη SmartThings για 200 εκατ. δολάρια. Η εταιρεία 
ισχυρίζεται ότι έχει ήδη παρουσία σε χιλιάδες αμερι-
κανικά σπίτια και ότι ο αριθμός των κατοικιών όπου 
εγκαταστάθηκε το προϊόν αυξάνεται κατά 10 έως 
20% κάθε μήνα.

Η αύξηση των πωλήσεων του hardware είναι 
εντυπωσιακή, αλλά τα μελλοντικά κέρδη δεν θα 
έρθουν από συσκευές αξίας 100δολαρίων. Ακόμη 
και ανταγωνιστές της SmartThings, όπως η Revolv, 
που πωλούν παρόμοιες συσκευές έναντι 300 δο-
λαρίων, το γνωρίζουν αυτό. Αυτή τη στιγμή κανείς 
δεν έχει κέρδος από αυτές τις πωλήσεις, σχολιά-
ζει ο συνιδρυτής της Revolv, ο Mike Souchi. Ηεστία-
σή μας είναι στο μακροπρόθεσμο μέλλον και όλες 
οι εταιρείες του κλάδου εργάζονται σκληρά, ενώ τώ-
ρα δεν έχουν πολλά κέρδη. Αυτό είναι το στάδιο 
όπου βρίσκεται η αγορά – στην ελπίδα για το μέλλον».

Η μεγαλύτερη ευκαιρία για τη SmartThings και 
για όλο το «Διαδίκτυο των πραγμάτων» ως βιομη-
χανία είναι η πώληση υπηρεσιών. Οι ασφαλιστικές 
εταιρείες θέλουν να εκδίδουν μια έξυπνη εντολή 
πληρωμής με βάση μόνιμα στοιχεία που προέρχο-

     

Бизнес тенденции / Επιχειρηματικές τάσεις 

Apple
HomeKit е платформа на Apple, която функционира под 

операционната система iOS 8. Тя контролира свързаните ус-

тройства в дома на потребителя. Устройствата или уре-

дите могат да се контролират или настройват чрез при-

ложения. Някои от дейностите ще могат да се групират, а 

също така активират през гласови команди чрез Siri. 

GooGle
Умният термостат Nest през януари 2014 г. бе закупен от 

Google срещу 3.2 млрд. долара. Той заучава предпочитана 

температура за определено време на деня. На базата на 

тези данни Nest изготвя график и, следейки го, контролира 

температурата в дома така, че едновременно да е ком-

фортно и да не се хаби излишна енергия. В Англия той се 

продава срещу 179 паунда. 

Revolv
Компанията твърди, че нейният продукт – едно устрой-

ство с приложение – е единственият, който обединява 

различните умни технологии в един дом. Revolv може да 

обедини поне 15 вида крайни устройства – като започнем 

от рутери за безжичен интернет, минем през телевизори и 

стигнем до умни печки. Всичко това обаче идва на сериозна 

цена – в САЩ Revolv струва 300 долара.

Apple
HomeKit είναι πλατφόρμα της Apple, η οποία εφαρμόζεται με το 
λειτουργικό σύστημα iOS 8. Ελέγχει τις συνδεδεμένες συσκευές 
στο σπίτι του καταναλωτή. Οι συσκευές μπορούν να ελέγχονται 
ή να ρυθμίζονται από τις εφαρμογές. Ορισμένες από τις δραστη-
ριότητες θα ομαδοποιούνται και θα ενεργοποιούνται επίσης από 
φωνητικές εντολές μέσω Siri.

GooGle
Ο έξυπνος θερμοστάτης Nest τον Ιανουάριο του 2014, αγοράστηκε 
από την Google έναντι 3,2 δισ. δολάρια. Ο θερμοστάτης «μαθαίνει» 
την προτιμώμενη θερμοκρασία για ένα ορισμένο χρονικό διάστη-
μα της ημέρας. Με βάση αυτήν, η Nest προετοιμάζει ένα πρόγραμμα 
μέσω του οποίου, ελέγχει τη θερμοκρασία στο σπίτι, έτσι ώστε να μην 
ξοδεύεται η ενέργεια άσκοπα. Στην Αγγλία πωλείται έναντι £ 179.
 

Revolv
Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι το προϊόν της – μία συσκευή με εφαρ-
μογή – είναι η μόνη που συνδυάζει τις διαφορετικές έξυπνες τε-
χνολογίες σε ένα σπίτι. Η Revolv μπορεί να ενώσει τουλάχιστον 15 
τύπους τερματικών συσκευών – από δρομολογητές (router) για 
ασύρματη σύνδεση στο internet έως τηλεοράσεις και έξυπνες σό-
μπες. Όλα αυτά πωλούνται όμως σε μια αρκετά υψηλή τιμή – στις 
ΗΠΑ η Revolv κοστίζει 300 δολάρια.

КОИ фИРмИ пРавяТ дОма вИ пО-умеН
ΠΟΙΕΣ ΕΤαΙΡΕΙΕΣ καΝΟυΝ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣαΣ ΕξυΠΝΟ
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постоянни данни, идващи от дома ви. Ком-

паниите, занимаващи се с грижи за възраст-

ни, имат желание да таксуват семействата 

на клиентите си за възможността да следят 

състоянието на близките си, чрез наблюде-

ние, минаващо през смартфон. Фирми като 

SmartThings ще получат част от всяка про-

дажба, направена чрез тяхната система. 

Първата сделка на SmartThings на този 

фронт е партньорството с Cross Country 

Home Services, втория най-голям играч на па-

зара за домашна поддръжка в САЩ. Парт-

ньорството ще свърже потребителите на 

SmartThings с мрежата от над 150 хил. подиз-

пълнители на Home Services, които ще инста-

лират системите на SmartThings и ще са на 

линия при повреди, за които е сигнализирал 

умният дом. Всеки път, когато потребител 

на SmartThings наеме подизпълнител на Cross 

Country, SmartThings ще получава част от 

таксата. 

„Приходите от услуги в рамките на три 

или четири години ще надхвърлят тези от 

хардуер, а след това и ще ги задминат – каз-

ва Хоукинсън. - Ще има насищане в даден мо-

мент, когато всичко е свързано – след време 

няма да има брави, които да не са свързани.” 

Хоукинсън е особено оптимистичен по 

отношение на потенциала на данните, кои-

то ще променят из основи застраховател-

ната индустрия. Докато домовете стават 

все по-свързани, огромното количество дан-

ни, които те генерират, ще разкрие слабо-

стите в таблиците за изчисление на застра-

ховките. Общите (и изключително високи) 

цени вече няма да имат смисъл. Някои за-

страхователи вече предлагат 25% отстъп-

ка за тези, които се регистрират за услуга за 

наблюдение на дома. „Не знам дали застра-

хователната индустрия ще промени модела 

си достатъчно бързо – казва Хоукинсън. – Но 

интелигентните домове абсолютно подме-

нят сегашната система. Застраховките са 

данък върху обществото. Той трябва да е 

по-малък.”

Застрахователните компании влизат във 

все по-активна роля, вместо да чакат про-

мяната да ги удари. SmartThings в момента 

работят по проекти заедно с четири от 

десетте най-големи застрахователни ком-

пании в САЩ. American Family Insurance нас-

коро влезе в сътрудничество с Microsoft за 

създаване на инкубатор за „умни домове” в 

Сиатъл, който ще бъде под менторството 

на SmartThings. 

Броят на услугите, които биха могли да се 

развият оттук насетне, е безграничен, казва 

Хоукинсън. „Може да си изберете индус-

триите една по една. Непрекъсната-

та осведоменост от ежедневния ви 

живот ще има огромни ползи.”    

νται από το σπίτι του πελάτη. Οι εταιρείες που ασχο-
λούνται με την φροντίδα ηλικιωμένων, είναι πρόθυ-
μες να χρεώνουν τις οικογένειες των πελατών τους 
για τη δυνατότητα να παρακολουθούν την κατάστα-
ση των αγαπημένων τους προσώπων, μέσω της παρα-
τήρησης, που περνάει από το smartphone. Εταιρείες 
όπως η SmartThings θα λάβουν ένα μέρος από κάθε 
πώληση που γίνεται μέσω του συστήματός τους.

Η πρώτη συναλλαγή της SmartThings σε αυ-
τό το μέτωπο είναι η συνεργασία τους με τη Cross 
Country Home Services, τον δεύτερο μεγαλύ-
τερο παίκτη στην αγορά για τη συντήρηση σπι-
τιού στις ΗΠΑ. Η εταιρική σχέση θα συνδέσει τους 
χρήστες της SmartThings με ένα δίκτυο πά-
νω από 150 χιλιάδες υπερργολάβους της Home 
Services, που θα εγκαταστήσουν τα συστήμα-
τα της SmartThings και θα είναι σε απευθείας σύν-
δεση σε περίπτωση ζημιάς για την οποία έχει 
δοθεί σήμα από κάποιο έξυπνο σπίτι. Κάθε φό-
ρα που οχρήστης της SmartThings καλεί τον υπερ-
γολάβο της Cross Country, η SmartThings θα λαμ-
βάνει μέρος της αμοιβής.

«Τα έσοδα από υπηρεσίες μέσα σε τρία ή τέσ-
σερα χρόνια θα υπερβоύν εκείνα του hardware 
και στη συνέχεια θα τα ξεπεράσουν – σημειώνει ο 
Houkinsan. – Κάποια στιγμή θα υπάρξει κορεσμός 
όταν τα πάντα θα είναι συνδεδεμένα. Μετά από λί-
γο δεν θα υπάρχουν ούτε κλειδαριές που να μην εί-
ναι συνδεδεμένες».

Ο Houkinsan είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος όσον 
αφορά το δυναμικό των δεδομένων που θα φέρουν 
την επανάσταση στον κλάδο των ασφαλίσεων. Ενώ 
τα σπίτια συνδέονται όλο και περισσότερο, το τε-
ράστιο ποσό των δεδομένων που θα προκύψουν 
θα αποκαλύψει τις αδυναμίες στους πίνακες για τον 
υπολογισμό των ασφαλιστικών. Οι κοινές (και πο-
λύ υψηλές) τιμές δεν θα έχουν πλέον νόημα. Μερι-
κές ασφαλιστικές εταιρείες ήδη προσφέρουν 25% 
έκπτωση για όσους εγγράφονται για την υπηρεσία 
παρακολούθησης σπιτιού. «Δεν ξέρω αν η ασφαλι-
στική βιομηχανία θα αλλάξει το μοντέλο της αρκε-
τά γρήγορα – σχολιάζει ο Houkinsan - αλλά τα έξυ-
πνα σπίτια θα αντικαταστήσουν πλήρως το ισχύον 
σύστημα.Οι ασφαλίσεις είναι κοινωνικός φόρος. Θα 
πρέπει να μειωθούν».

Οι ασφαλιστικές εταιρείες αποκτούν ολοέ-
να και πιο ενεργό ρόλο, αντί να περιμένουν για την 
αλλαγή να τους χτυπήσει. ΗSmartThings σήμε-
ρα εργάζεται σε έργα με τέσσερις από τις δέκα κο-
ρυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες στις Ηνωμένες 
Πολιτείες. ΗAmerican Family Insurance πρόσφα-
τα ξεκίνησε συνεργασία με τη Microsoft για να δη-
μιουργήσει ένα «φυτώριο για έξυπνα σπίτια» στο 
Σιάτλ, το οποίο θα είναι υπό την καθοδήγηση 
του SmartThings.

Ο αριθμός των υπηρεσιών που θα μπορούσαν 
να αναπτυχθούν από εδώ και στο εξής, είναι απέρα-

ντος, δηλώνει ο Houkinsan. «Μπορείτε να επι-
λέξετε τις βιομηχανίες μία προς μία. Η δι-

αρκής ενημέρωση της καθημερινότητά 
σας σας έχει τεράστια οφέλη».  

„Непрекъсна-
тата осве-

доменост от 
ежедневния 
ви живот ще 
има огромни 

ползи”

 «Η διαρκής 
ενημέρωση 

της καθημε-
ρινότητά σας 
σας  θα έχει 

τεράστια  
οφέλη»
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На фокус / In Focus

„Не сме загубили нито един клиент“
Хавиер Гарсия дел Валле, главен изпълнителен директор на Happy Tour Group, пред „Балкански хоризонти”

«Δεν έχουμε χάσει ούτε έναν πελάτη»
Javier Garcia del Valle, Διευθύνων Σύμβουλος του Happy Tour Group στους «Βαλκανικούς Ορίζοντες»

„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 ком-
панията и в Румъния, и в България е обслужва-
нето на корпоративни клиенти. Сред тях са 
редица фармацевтични,  IT фирми и банкови 
институции. „Хепи Тур Груп” притежава и 
големия портал за онлайн резервации 
www.paravion.bg. Освен в България и Румъния 
компанията-майка е представена още в Мол-
дова, Кипър и Турция. 

Г-н Гарсия дел Валле, 
туристическа агенция 
е изненадващ актив в 
портфолиото на един 
инвестиционен фонд. Как 
се стигна до сделката с 
Happy Tour Group?
GED Capital е фонд, бази-

ран в Испания, който оба-

че има инвеститори от 

целия свят, включително 

Световната банка и Евро-

пейската банка за възста-

новяване и развитие. През 

декември 2007 г. закупихме 

водещата туристическа 

фирма в Румъния – Happy 

Tour. С идването на кри-

зата първоначалните ни 

намерения да създадем гру-

па фирми в целия регион не се случи веднага. 

Затова решихме да се фокусираме върху Ру-

мъния, където закупихме още три компании 

в страната. Така създадохме най-голямата 

туристическа група в Румъния. Освен това 

отворихме процедура за франчайз и вече 

имаме над 50 партньора в Румъния. 

Кога решихте да навлезете на българския 
пазар?
През 2012 г. решихме, че трябва да се върнем 

към идеята за разширяване в региона. Компа-

нията функционира в България от началото 

на 2013 г. Пазарът тук е ограничен, но имаме 

чудесен екип и забелязвам, че има място за 

 «Happy Tour Group» ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2012 με απο-
κλειστικό ιδιοκτήτη την Happy Tour SRL – τη μεγαλύτε-
ρη ταξιδιωτική εταιρεία της Ρουμανίας που ανήκει στο 
ισπανικό επενδυτικό ταμείο GED Capital
Το προφίλ της εταιρείας τόσο στη Ρουμανία οσο και 
στη Βουλγαρία, οφορά κυρίως την εξυπηρέτηση εται-
ρικών πελατών. Μεταξύ αυτών είναι και ένας αριθμός 
φαρμακευτικών εταιριών, IT-εταιρειών καθώς και τρα-
πεζικών ιδρυμάτων. Η Happy Tour Group κατέχει τη 
μεγαλύτερη πύλη online κρατήσεων www.paravion.
bg .Εκτός από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, η μητρι-
κή εταιρεία έχει επίσης γραφεία κυρίως στη Μολδαβία, 
την Κύπρο και την Τουρκία.

Κε Garcia del Valle, σε τα-
μείο επενδύσεων ένα ταξι-
διωτικό γραφείο ως ενερ-
γητικό προκαλεί έκληξη. Τί 
οδήγησε στη συμφωνία με 
τη Happy Tour Group; 
To GED Capital είναι ταμείο το 
οποίο εδρεύει στην Ισπανία, 
όμως έχει επενδυτές από όλο 
τον κόσμο, συμπεριλαμβα-
νομένης και της Παγκόσμιας 
Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας για την Ανασυγκρό-
τηση και την Ανάπτυξη. Τον 
Δεκέμβριο του 2007 αγορά-
σαμε την κορυφαία ταξιδιω-
τική εταιρεία στη Ρουμανία 
– Happy Tour. Με την έλευση 
της κρίσης, τα αρχικά σχέδιά 
μας να δημιουργήσουμε μια 

ομάδα εταιρειών σε όλη την περιοχή δεν πραγμα-
τοποιήθηκαν αμέσως. Γι ‘αυτό και αποφασίσαμε να 
επικεντρωθούμε στην Ρουμανία, όπου αγόρασαμε 
άλλες τρεις εγχώριες εταιρείες. Έτσι, δημιουργήσα-
με τον μεγαλύτερο τουριστικό όμιλο στη Ρουμανία. 
Επιπλέον επεκταθήκαμε στο franchise και έχουμε 
ήδη πάνω από 50 συνεργάτες στη Ρουμανία.

Πότε αποφασίσατε να εισέλθετε στην αγορά της 
Βουλγαρίας; 
Το 2012, αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να επανέλ-
θουμε στην ιδέα της επέκτασης στην περιοχή. Η 
εταιρεία δραστηριοποιείται στη Βουλγαρία από τις 
αρχές του 2013. Η αγορά εδώ είναι περιορισμένη, 
αλλά έχουμε μια καταπληκτική ομάδα και παρα-

ХАВИЕР ГАРСИЯ 
ДЕЛ ВАЛЛЕ
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компания като нашата. Ние сме местна ком-

пания, която работи по всички международ-

ни стандарти на бизнеса – плащаме всички 

данъци, пълни осигуровки на служителите, 

одитирани сме.

Генерално Вие се фокусирате върху корпо-
ративните клиенти. Какво Ви отличава 
от останалите компании в туристическия 
бранш? 
Ние не сме просто фирма, която разпраща 

билети. Ние сме туристически консултанти. 

Даваме на клиентите си добавена стойност 

под формата на спестени разходи, по-висо-

ко качество, препоръки за по-добри пътува-

ния. Нека ви дам пример: нормално компа-

ниите търсят най-евтините полети. Един 

от нашите клиенти купуваше най-ниската 

тарифа, но често отменяше полетите си. 

Така обаче се налагаше винаги да се прави 

нова резервация. Направихме среща, в която 

обяснихме, че с по-висока тарифа ще има и 

гъвкавост за резервацията. От фирмата се 

съгласиха с нашия довод и вече намалиха раз-

хода си за пътуване с 10%. 

Кои са трудностите пред бизнеса  
Ви в България? 
За нас не е лесно. Когато си напълно прозрач-

на компания, понякога не можеш да дадеш 

толкова ниска цена, колкото твоите конку-

ренти. Често виждам, че за някои клиенти 

качеството не е важно, важна е само цена-

та. Ние не искаме да влизаме в това нади-

граване. Вярваме, че когато човек пътува, 

това е нещо много сериозно. Не мога да се 

пазаря за сигурността на моите клиенти и 

имиджа на компанията за едно евро. Може 

да се каже, че туристическите компании в 

България играят една и съща игра, но при раз-

лични правила. Бих се радвал да има някакъв 

стандарт и правилата да важат за всички. 

Не трябва да има скрити правила в бизне-

са. За нас като компания не е важно дали 

печалбата ни тази година ще е под очаквано-

то, за нас е важно дългосрочно да покажем, 

че пътуването и туризмът в България са 

чист бизнес. Показателно е, че откакто сме 

почнали дейността си тук, не сме загубили 

нито един клиент. 

За финал разкажете повече за плановете 
за експанзия в региона.
Преди няколко месеца започнахме дейност в 

Турция. В Молдова оперираме чрез франчайз 

партньор, в Кипър пък сме представени с 

онлайн платформата си. Продължаваме да 

растем, но не искаме това да се случва само-

целно. Правим го, проучвайки пазара внима-

телно, за да знаем на кой пазар влизаме и как-

во искаме да правим там.   

τηρώ πως υπάρχουν περιθώρια για μια επιχείρηση 
όπως η δική μας. Είμαστε μια τοπική εταιρεία που 
λειτουργεί σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα 
των επιχειρήσεων – υποβολή σε λογισμικό έλεγχο, 
πληρωμή όλων των φόρων, πλήρη ασφάλιση των 
εργαζομένων.

Γενικά επικεντρώνεστε στους εταιρικούς πελά-
τες. Τι σας ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες εταιρεί-
ες στον τομέα του τουρισμού; 
Εμείς δεν είμαστε απλά μια εταιρεία που αποστέλ-
λει εισιτήρια. Είμαστε τουριστικοί σύμβουλοι. Προ-
σφέρομε στους πελάτες μας επιπρόσθετο κέρδος 
με τη μείωση των εξόδων και μια υψηλότερη ποιό-
τητα καθώς τους προτείνουμε και τα καλύτερα τα-
ξίδια.Επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα παράδειγμα: 
κανονικά οι εταιρείες ψάχνουν για τα φθηνότερα 
αεροπορικά εισιτήρια. Ένας από τους πελάτες μας 
αγόραζε το χαμηλότερο ναύλο, αλλά συχνά ακύ-
ρωνε τις  πτήσεις του. Έτσι όμως, έπρεπε πάντα να 
γίνει μια νέα κράτηση. Κάναμε λοιπόν μια συνάντη-
ση στην οποία του εξηγήσαμε ότι με ακριβότερο 
ναύλο θα υπήρχε ευελιξία στην κράτηση. Η εταιρεία 
συμφώνησε με το επιχείρημά μας και έχει μειώσει 
τις δαπάνες για κάθε ταξίδι κατά 10%.

Ποιες είναι οι δυσκολίες της επιχείρησής σας 
στην Βουλγαρία; 
Για μας δεν είναι εύκολο –  όταν μια εταιρεία έχει 
πλήρη διαφάνεια, μερικές φορές δεν μπορεί να δώ-
σεις μια τόσο χαμηλή τιμή όσο οι ανταγωνιστές της. 
Βλέπω συχνά ότι για κάποιους πελάτες η ποιότητα 
δεν είναι τόσο σημαντική όσο η τιμή. Εμείς δε θέ-
λουμε να μπούμε σε αυτό το χορό. Πιστεύουμε ότι 
όταν ένας άνθρωπος ταξιδεύει, αυτό είναι κάτι πολύ 
σοβαρό. Δεν μπορώ να διαπραγματεύομαι την 
ασφάλεια των πελατών μου και την εικόνα της εται-
ρείας για ένα ευρώ. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι 
τουριστικές επιχειρήσεις στην Βουλγαρία παίζουν 
το ίδιο παιχνίδι, αλλά με διαφορετικούς κανόνες. 
Θα ήταν χαρά μου αν υπήρχαν κάποιοι τυποποιημέ-
νοι κανόνες που να ισχύουν για όλους. Δεν πρέπει 
να υπάρχουν κρυφοί επιχειρηματικοί κανόνες. Για 
μας ως εταιρεία δεν έχει σημασία αν το κέρδος μας 
φέτος θα είναι κατώτερο των προσδοκιών μας, για 
εμάς είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε ότι τα τα-
ξίδια και ο τουρισμός στη Βουλγαρία είναι καθαρή 
επιχείρηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τη στιγμή 
που ξεκινήσαμε τη δραστηριότητά μας εδώ, δεν 
έχουμε χάσει ούτε έναν πελάτη.

Και, τέλος, θα  μας πείτε περισσότερα σχετικά 
με τα σχέδιά σας για επέκταση στην περιοχή;
Πριν από λίγους μήνες  αρχίσαμε να λειτουργούμε 
στην Τουρκία. Στη Μολδαβία λειτουργούμε μέσω 
συνεργάτη franchise, στην Κύπρο παρουσιαζόμα-
στε με online διαδυκτιακή πλατφόρμα. Συνεχίζου-
με να αναπτυσσόμαστε, αλλά δεν θέλουμε αυτό να 
συμβεί κατά τύχη. Το κάνουμε προσεκτικά, ερευνώ-
ντας την αγορά για να γνωρίζουμε σε ποια αγορά 
εισερχόμαστε και τι θέλουμε να κάνουμε εκεί.  

„Даваме на 
клиентите 
си добавена 
стойност 

под формата 
на спестени 
разходи и по-

високо  
качество“

«Προσφέρομε 
στους πελάτες 
μας επιπρό-
σθετο κέρδος 
με τη μείωση 

των εξόδων και 
μια υψηλό-
τερη ποιότη-

τα καθώς τους 
προτείνουμε τα 

καλύτερα 
ταξίδια»
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H All Channels ξεκίνησε  
συνεργασία με την Mtel 

Членове / μέλη

All Channels започва  
работа с Мтел

Η καινούργια PR και ψηφιακή υπηρεσία 
της Mtel είναι η All Channels. Οι μονά-
δες All Channels | PR και All Channels | 
Interaction αναλαμβάνουν την εξυπη-

ρέτηση του προγράμματος πληροφόρησης και επι-
κοινωνίας της εταιρείας τηλεπικοινωνιών. Θα είναι 
υπεύθυνες τόσο για τις εσωτερικές και εξωτερικές 
επικοινωνίες όσο και για τη διαδικτυακή φήμη και 
τις επικοινωνιακές δραστηριότητες της εταιρείας. 
Με αυτόν τον τρόπο οι δύο εταιρείες-μέλη του Ελ-
ληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγα-
ρία (HBCB) ξεκίνησαν να συνεργάζονται.

Στον διαγωνισμό για την επιλογή εταίρου επι-
κοινωνιών που ξεκίνησε την άνοιξη του 2014 συμ-
μετείχαν επτά οργανισμοί PR. Η πλούσια εμπειρία 
στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων επικοινωνί-
ας, δημιουργικές ιδέες και αποτελεσματικές δεξιό-
τητες παρουσίασης ήταν ένας βασικός παράγοντας 
για να επιλεχθεί ο οργανισμός.

Έως τώρα την εταιρεία τηλεπικοινωνιών εξυπη-
ρετούσε το πρακτορείο Grain Advertising το οποίο 
τα τελευταία χρόνια συνέβαλε τα μέγιστα για να κα-

θιερωθεί η Mtel ως ηγέτης στην αγο-
ρά τηλεπικοινωνιών και να δημιουρ-
γήσει μια τάση που να ακολουθούν οι 
άλλοι παίκτες.

Η All channel Communication 
Group ιδρύθηκε το 2001 ως ένα 
κλασικό γραφείο δημοσίων σχέσε-
ων και με τα χρόνια αναπτύχθηκε 
σε μια ομάδα επικοινωνιών, καλύ-
πτοντας όλο το φάσμα των υπηρε-
σιών επικοινωνίας. Αυτή τη στιγ-
μή η ομάδα έχει τις εξής μονάδες 
επικοινωνίας – All Channels | PR, All 
Channels | Advertising, All Channels | 
Interaction, All Channels | Activation 
и Symmetric Communications 
Consultancy.

Η All channels τιμήθηκε με τον 
τίτλο «Οργανισμός της Χρονιάς» ο 
οποίος  απονεμήθηκε από τη Βουλ-
γαρική Ένωση των PR οργανισμών 
για το 2012, το 2013 και το 2014. Η All 
channels είναι η μοναδική βουλγαρι-
κή υπηρεσία επικοινωνιών, που τιμή-
θηκε με 11 διεθνή βραβεία και πάνω 
από 20 υποψηφιότητες. Η εταιρεία 
έχει επίσης διακρίσεις από δεκάδες 
διαγωνισμούς της Βουλγαρίας.

Н овата ПР и дигитална агенция 

на Мтел е All Channels. Звената 

All Channels | PR и All Channels | 

Interaction поемат обслужването 

на информационната и комуникационна про-

грама на телекома. Те ще отговарят както 

за външните и вътрешните, така и за онлайн 

репутацията и комуникационните активнос-

ти на оператора. Taка две компании членове 

на Гръцкия бизнес съвет в България (ГБСБ), за-

почнаха съвместна работа. 

Конкурсът за избор на комуникационен 

партньор стартира през пролетта на 2014 г. 

като в него участваха седем ПР агенции. Бо-

гатият опит в предоставянето на интегри-

рани комуникационни решения, креативните 

идеи и ефективните презентационни умения 

бяха основнияt фактор при избора на агенция 

на Мтел.

Досега обслужваща агенция на оператора 

беше „Грейн адвъртайзинг”, която в последни-

те години помогна на Мтел да се утвърди на 

телеком пазара като лидер и да 

създаде тренд, който останали-

те играчи следват.

All Channels Communication 

Group е създадена през 2001 г. 

като класическа PR агенция, 

която през годините се раз-

вива до комуникационна гру-

па, обхващаща пълния спек-

тър на комуникационни услуги. 

В момента групата има ня-

колко обособени комуника-

ционни звена - All Channels | 

PR, All Channels | Advertising, 

All Channels | Interaction, All 

Channels | Activation и Symmetric 

Communications Consultancy.

All Channels е носител на тит-

лата „Агенция на годината“, 

присъдена от Българската aсоци-

ация на ПР aгенциите, за 2012, 

2013 и 2014 година.  All Channels е 

и единствената българска кому-

никационна агенция, носител на 

11 международни награди и над 

20 номинации. Компанията при-

тежава и десетки отличия от 

български конкурси.

Николай Бойков, 
Изпълнителен 

директор, All Channels 
Communication Group

Νικολάι Μπόικοφ, 
Εκτελεστικός διευθυν-

στής της All channels 
Communication Group
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Е КО България беше официално обявена за Национален 

шампион на България в конкурса Европейски бизнес 

награди (European Business Awards). Това е една от най-

престижните класации, която се подкрепя от бизнес 

лидери, учени, представители на медии и политици от 

цяла Европа. „ЕКО България“ ЕАД е избрана да предста-

влява България в категорията „Устойчиво развитие“ 

(Environmental & Corporate Sustainability) благодарение на 

постигнатите добри резултати и активни действия в 

областта на социалната отговорност и устойчивото 

бизнес развитие. Престижното отличие бензиностан-

ции ЕКО получават заради дългосрочната социална кам-

пания „Обади се, като стигнеш” и заради добрите бизнес 

резултати през изминалата годи-

на. „Изключителна гордост и при-

знание е за нас да бъдем избрани 

за Национален шампион, който да 

представлява България в European 

Business Awards”, сподели Георги 

Деянов, изпълнителен директор 

на ЕКО България. В предстоящия 

втори кръг от конкурса специал-

но сформирано жури от евро-

пейски бизнес лидери, учени и 

предприемачи ще оцени видеата, 

представящи участниците, и 

ще отличи най-добрите претен-

денти с награда Ruban d’Honneur. 

Всички национални шампиони ще 

вземат участие и в гласуването за 

Public Champions за всяка страна.

Η EKO Bulgaria ανακηρύχθηκε επισήμως Εθνικός Πρωταθλη-
τής της Βουλγαρίας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό «Ευρωπαϊκά 

Επιχειρηματικά Βραβεία». Η τελευταία είναι από τις πιο αναγνω-
ρισμένες κατατάξεις και υποστηρίζεται από ηγέτες επιχειρήσεων, 
επιστήμονες, εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης και πολιτι-
κών από όλη την Ευρώπη. Η EKO Bulgaria EAD έχει επιλεγεί για να 
εκπροσωπήσει τη Βουλγαρία στην κατηγορία «Βιώσιμη Ανάπτυ-
ξη» (Environmental & Corporate Sustainability), χάρη στα καλά 
αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν και τον ενεργό ρόλο της στην 
κοινωνική ευθύνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων: 
Η τελευταία λαμβάνει τη αναγνωρισμένη διάκριση λόγω της μα-
κροπρόθεσμης κοινωνικής εκστρατείας «Πάρε με τηλέφωνο, όταν 
φτάσεις εκεί» και λόγω των καλών επιχειρηματικών αποτελεσμά-

των που πέτυχαν το περασμένο έτος. 
«Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι για την 
αναγνώριση να επιλεγεί η ΕΚΟ Βulgaria 
ως  Εθνικός  Πρωτάθλητής που θα 
εκπροσωπήσει τη Βουλγαρία στο δι-
αγωνισμό «Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά 
Βραβεία», δήλωσε ο Εκτελεστικός διευ-
θυντής της ΕΚΟ Bulgaria, Γκεόργκι Ντε-
γιάνοφ. Στον επερχόμενο δεύτερο γύρο 
του διαγωνισμού, η  ειδικά συγκεντρω-
μένη επιτροπή από ευρωπαϊκούς επι-
χειρηματικούς ηγέτες, επιστήμονες και 
επιχειρηματίες θα αξιολογήσει τα βίντεο 
των συμμετεχόντων και θα τιμήσει τους 
καλύτερους διεκδικητές με το βραβείο 
Ruban d‘Honneur. Όλοι οι εθνικοί πρωτα-
θλητές θα λάβουν μέρος στην ψηφοφορία 
για Public Champions για κάθε χώρα. 

ЕКО БългаРИя с пРЕсТИжНО ОТлИчИЕ
ΜΕ υψηλη δΙάκΡΙΣη η EKO Bulgaria 

И през 2014 г. в навечерието на първия учебен ден се 

проведе инициативата „Стара хартия за нова кни-

га“ на Книжен център „Гринуич“ и ЕКОПАК. Събитието 

под надслов „Почисти и прочети“ помогна на децата 

да научат повече за рециклирането, интересни неща 

за книгите и им даде възможност да се забавляват през 

целия ден с магическото шоу на Мистър Джими,  както 

и да играят на играта „Стани екогерой!“ в уникалния 3D 

Екобус. Проведоха се още екоработилница, екоспектакъл 

и викторини с награди. Хиляди деца се включиха в иници-

ативата, като донесоха стара хартия за рециклиране, 

за да получат нова детска книжка. Децата предадоха 11 

тона хартия и така спасиха от изсичане 143 дървета.

Κ αι το 2014, την παραμονή της πρώτης μέρας στο σχολείο 
πραγματοποιήθηκε η πρωτοβουλία «Παλιό χαρτί για ένα 

νέο βιβλίο» του Κέντρου βιβλίου Greenwich και της ECOPACK. Η 
εκδήλωση με τίτλο «Καθάρισε και διάβασε» βοήθησε τα παιδιά 
να μάθουν ενδιαφέροντα πράγματα για την ανακύκλωση, για 
τα βιβλία και τους έδωσε την ευκαιρία να διασκεδάσουν κατά τη 
διάρκεια όλοκληρής της ημέρας με τη μαγική παράσταση του κ. 
Jimmy και να παίξουν το παιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει ECO ήρωας» 
στο μοναδικό 3D Ecobus. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης ECO 
εργαστήριο, ECO παράσταση και QUIZZ με βραβεία. Χιλιάδες παιδιά 
πήραν μέρος στην πρωτοβουλία – έφεραν παλιό χαρτί για ανακύ-
κλωση και πήραν καινούργιο παιδικό βιβλίο. Τα παιδιά παρέδωσαν 
11 τόνους χαρτιού και με αυτόν τον τρόπο έσωσαν 143 δέντρα.

Нова инициатива на ЕКОПАК  
Νέα πρωτοβουλία της ECOPACK

Георги Деянов, 
изпълнителен 
директор на ЕКО 
България 
Γκεόργκι Ντεγιά-
νοφ, Εκτελεστικός 
διευθυντής της 
ΕΚΟ Bulgaria



40 | ХОРИЗОНТИ / ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Членове / μέλη

Първата По рода си интерактивна 

изложба, която разказва историята 

на България през лицата от днешни-

те български банкноти, се завърна на 

културната сцена и гостува на жи-

телите и гостите на град Пловдив 

през септември. Изложбата „Парите 

разказват”, организирана от Alpha 

Bank България със съдействието на 

Община Пловдив, беше открита на 8 

септември 2014 г. в присъствието на 

заместник-кмета Стефан Стоянов, 

управителя на банката за България 

Евангелос Литрас и редица официални 

гости. Експозицията бе посрещната с 

огромен успех  в Софийската централ-

на баня през 2011 г., когато привлече 

над 20 хил. посетители.

Η πρώτΗ στο είδοσ της διαδραστική 
έκθεση που αφηγείται την ιστορία της Βουλ-
γαρίας μέσα από τα πρόσωπα των τωρινών 
βουλγαρικών τραπεζογραμματίων επέστρε-
ψε στην πολιτιστική σκηνή και παρουσιά-
στηκε στους κατοίκους και επισκέπτες του 
Πλόβντιφ. Η έκθεση «Τα χρήματα διηγού-
νται» που διοργανώθηκε από την Alpha 
Bank Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Δήμο 
το Πλόβντιφ, εγκαινιάστηκε στις 8 Σεπτεμ-
βρίου 2014, παρουσία του Αντιδημάρχου 
Στέφαν Στογιάνοφ, του διευθυντή της Alpha 
Bank Βουλγαρίας Ευάγγελου Λύτρα και αρ-
κετών επίσημων προσώπων. Η έκθεση είχε 
μεγάλη επιτυχία στο Sofia Central Bath το 
2011, όπου προσέλκυσε πάνω από 20.000 
επισκέπτες λαμβάνοντας μια σειρά από θετι-
κές κριτικές.

„Парите разказват“ в Пловдив

МТел с НОв сеРТИфИкаТ За кОРекТНОсТ На факТуРИТе
Η Mtel μΕ ΕΝα ΝΕΟ πΙΣΤΟπΟΙΗΤΙκΟ ΟΡθΟΤΗΤαΣ ΤωΝ ΤΙμΟλΟγΙωΝ

Η έκθεση «Τα χρήματα  
διηγούνται» στο Πλόβντιφ

Мтел Получи нов сертификат за коректност на фак-

турите си. Сертификатът е издаден от TÜV SÜD BABT 

под директивата на британския телеком регулатор 

Ofcom. Полученият сертификат гарантира, че систе-

мите за тарифиране и свързаните с тях функции в ком-

панията са коректни и сигурни, както и че отговарят 

на регулаторните изисквания на британския телеком 

регулатор Ofcom, определяни като най-строгите в све-

та. Новият сертификат е със срок на валидност 3 го-

дини. Работата по неговото поддържане ще продължи с 

ежемесечно представяне на отчети и справки от страна 

на Мтел и периодични одити от страна на TÜV SÜD BABT.

Η Mtel απόκτησε ένα νέο πιστοποιητικό ορθότητας των τι-
μολογίων. Το πιστοποιητικό εκδόθηκε από την TÜV SÜD BABT 
σύμφωνα με την οδηγία της βρετανικής ρυθμιστικής αρχής 
τηλεπικοινωνιών Ofcom. Το πιστοποιητικό εξασφαλίζει ότι τα 
συστήματα χρέωσης και σχετικών λειτουργιών της εταιρεί-
ας είναι σωστά και ασφαλή και ότι πληρούν τις κανονιστικές 
απαιτήσεις της βρετανικής ρυθμιστικής αρχής τηλεπικοινωνι-
ών Ofcom, οι οποίες ορίζονται ως η πιο αυστηρές στον κόσμο. 
Το νέο πιστοποιητικό ισχύει για 3 χρόνια. Οι εργασίες για τη 
διατήρηση θα συνεχίσουν με τις μηνιαίες εκθέσεις για τις επι-
δόσεις και αναφορές από την Mtel και περιοδικούς ελέγχους 
από την TÜV SÜD BABT.

дигиталната агенция Ε-act пред-

стави своя нов сайт. „Обущарят си 

направи обувки! Вече ще имаме въз-

можността да представяме повече 

информация за нас, за дейностите, 

които извършваме, и общо взето, 

ще можем да поканим много повече 

хора в нашата изпълнена с цветове, 

въображение и ентусиазъм „кухня“, 

пишат от фирмата в съобщението 

в своя блог.

H Digital agency Ε-act παρουσίασε τη 
νέα  ιστοσελίδα της εταιρείας. « Ο παραγω-
γός φτιάχνει προϊόντα για τον εαυτό του». 
Πλέον έχουμε την ευκαιρία να σας παρουσι-
άσουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με μας, τους τομείς που δραστηριοποιού-
μαστε και προσκαλούμε περισσότερους 
ανθρώπους στην «κουζίνα» μας γεμάτη από 
χρώματα, φαντασία και ενθουσιασμό, όπως 
έχει δημοσιευθεί στο blog της εταιρίας.

е-аct с НОв сайТ
αΝαΝΕωμΕΝΗ  
ΙΣΤΟΣΕλΙδα e-Act
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Нова високотехнологична 
платформа от Alpha Bank

Νέα υψηλής τεχνολογίας πλατφόρμα 
της Alpha Bank 

A lpha Bank България представи една от най-

модерните съвременни системи при карто-

вите разплащания у нас. Нововъведението 

дава нов смисъл на програмата за лоялност 

DYNAMIC, защото потребителите използват още по-

лесно сумите, натрупани при покупки с карти DYNAMIC 

Visa. 

„Дигиталната революция въвежда редица иновации, 

които са фокус на нашето внимание. За нас в Alpha Bank 

е изключително важно да бъдем в крак с нововъведе-

нията при технологиите, за да развиваме ефективни 

и работещи продукти и услуги, каза Евангелос Литрас, 

управител на Alpha Bank за България. Ще продължим да 

инвестираме в модерни, високотехнологични решения 

за развитието на редица електронни банкови услуги, 

включително и по програма DYNAMIC.” 

Нововъведенията в DYNAMIC позволяват на кар-

тодържателите да използват събраните суми от 

отстъпки вече електронно, а не както до момента с 

хартиен ваучер. Това е възможно в момента на пазару-

ване на POS терминал на Alpha Bank във всички магазини 

„Карфур” в страната – като приспадане от стойност-

та на конкретната сума. Клиентите могат да изби-

рат размера на сумата, която да бъде приспадната от 

сметката им или да запазят целия є размер за бъдещо 

ползване. „Благодарение на тази високотехнологична 

платформа програма DYNAMIC става абсолютно дигита-

лизирана и по-ефективна за клиентите ни. DYNAMIC не-

съмнено стана по-добра за нашите клиенти и търговски 

партньори”, каза Севдалина Василева, управител направ-

ление „Банкиране на дребно“ в Alpha Bank България. 

Η Alpha Bank Bulgaria παρουσίασε ένα από τα πιο 
προηγμένα σύγχρονα συστήματα πληρωμών με κάρ-
τα στη χώρα. Η καινοτομία αυτή δίνει νέα διάσταση 
στο πρόγραμμα  για πιστούς πελάτες DYNAMIC, επει-

δή οι   καταναλωτές χρησιμοποιούν ακόμα πιο εύκολα τα ποσά που 
έχουν συγκεντρώσει μέσω αγορών με κάρτα DYNAMIC Visa.

 «Η ψηφιακή επανάσταση έχει εισαγάγει μια σειρά από καινο-
τομίες που είναι στο επίκεντρο της προσοχής μας. Για εμάς στην 
Alpha Bank είναι εξαιρετικά σημαντικό να συμβαδίζουμε με τις 
καινοτομίες στην τεχνολογία για να αναπτύσσουμε αποτελε-
σματικά και αποδοτικά προϊόντα και υπηρεσίες», δήλωσε ο Ευ-
άγγελος Λύτρας, Διευθυντής της Alpha Bank Βουλγαρίας. «Θα 
συνεχίσουμε να επενδύουμε σε σύγχρονες, υψηλής τεχνολογί-
ας λύσεις για την ανάπτυξη μιας σειράς ηλεκτρονικών τραπε-
ζικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος 
DYNAMIC», πρόσθεσε.

«Οι καινοτομίες στο πρόγραμμα DYNAMIC κάνουν πλέ-
ον εφικτή στους κατόχους κάρτας την ηλεκτρονική αξιοποί-
ηση των εκπτώσεων που έχουν συκεντρώσει και όχι μόνο με 
κουπόνια, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Αυτό είναι δυνατό κατά τη 
στιγμή πληρωμής αγορών σε POS τερματικά της Alpha Bank 
σε όλα τα καταστήματα Carrefour στη χώρα - ως έκπτωση από 
την τιμή του καθορισμένου ποσού. Οι πελάτες μπορούν να επι-
λέξουν το ποσό που πρέπει να αφαιρείται από το λογαριασμό 
τους ή να διατηρήσουν το σύνολο του μεγέθους για μελλοντι-
κή χρήση. «Χάρη σε αυτή την υψηλής τεχνολογίας πλατφόρμα 
το πρόγραμμα DYNAMIC γίνεται απολύτως ψηφιοποιημένο και 
πιο αποδοτικό για τους πελάτες μας. «Το πρόγραμμα DYNAMIC 
αναμφίβολα γίνεται καλύτερο για τους πελάτες και τους συνερ-
γάτες μας», δήλωσε η Σεβνταλίνα Βασίλεβα, διευθύντρια της 
«Λιανικής τραπεζικής», στην Alpha Bank Βουλγαρίας.

ПоВЕчЕ иНформация За Програма DYNAMIC Е НаЛичНа оНЛайН На аДрЕС:

ΠΕριΣΣΟΤΕρΕΣ ΠΛΗρΟφΟριΕΣ ΓιΑ ΤΟ ΠρΟΓρΑμμΑ DYNAMIC μΠΟρΕιΤΕ νΑ ΒρΕιΤΕ ΣΤΗν ΗΛΕκΤρΟνικΗ ΔιΕύΘύνΣΗ 

www.alphabank.bg
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ESQUIRE, το παλαιότερο και φημισμένο ανδρικό 
περιοδικό έκανε το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο 
του στη Βουλγαρία. Σε ένα κομψό πάρτυ στο τέλος 
του Σεπτεμβρίου 2014, ανάμεσα σε πολλούς επισκέ-
πτες, φίλους και δημοσιογράφους παρουσιάστηκε 
το πρώτο τεύχος του περιοδικού, το οποίο εκδίδεται 
από την «Attica Media Bulgaria». Το Esquire είναι το 
σύμβολο του ανδρικού στυλ, τάξης, της εξυπνάδας 
και της διασκέδασης –  ένα εμπορικό σήμα με πάνω 
από 80 χρόνια ιστορίας και 26 διεθνείς εκδόσεις.

ESQUIRE, най-старото и знаменито мъжко 

списание, направи дългоочаквания си дебют 

в България. На стилно парти в края на сеп-

тември 2014 г. сред много гости, приятели и 

журналисти беше представен първият брой 

на списанието, което се издава от „Атика 

медия България”. Esquire е символ на мъжките 

стил, класа, интелект и забавление - марка с 

над 80-годишна история и 26 международни 

издания.

СПИСАНИЕ ESQUIRE 
НА БЪЛГАРСКИ
ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ESQUIRE
ΣΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ

„СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН” СМЕНИ ИМЕТО СИ
ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ SOFIA HOTEL BALKAN ΑΛΛΑΞΕ 

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ

ОББ СТАРТИРА  
КРАТЪК НОМЕР *7171 
ЗА МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ
Η UBB ΕΘΕΣΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΝ 
ΑΡΙΘΜΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΏΝ 
* 7171 ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΏΝΑ 

Την 1η Σεπτεμβρίου 2014 η UBB έθεσε σε λειτουργία τον αριθμό εξυπηρέτησης πελατών * 7171 για τους χρήστες 
κινητών τηλεφώνων. Με αυτόν τον τρόπο, η τράπεζα ανοίγει ένα κανάλι επικοινωνίας, όπου οι πελάτες θα μπορούν να 
απευθύνουν τις ερωτήσεις τους γρήγορα, εύκολα, βολικά και οικονομικά. Ο αριθμός εξυπηρέτησης πελατών θα μπορεί 
να σχηματίζεται από όλους τους πελάτες των βουλγαρικών εταιρειών τηλεπικοινωνιών καθώς οι κλήσεις θα χρεώνο-
νται ως κλήσεις προς το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, και σύμφωνα με σύμφωνα με το πρόγραμμα συμβολαίου.

От 1 септември 2014 г. ОББ стартира краткия номер *7171 за притежатели на мобилни телефони. Така бан-
ката отваря още един канал за връзка, на който клиентите ще могат да отправят своите запитвания бързо, 
лесно, удобно и изгодно. Краткият номер ще може да бъде избиран от всички клиенти на български мобилни 
оператори, като обажданията ще се таксуват като разговори в мобилната мрежа и според тарифния им план.

ПЕТЗВЕЗДНИЯТ „СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН”, който до тази година беше 

част от веригата Sheraton, вече оперира под марката The Luxury 

Collection, съобщи генералният мениджър Атанасиос Пантазис. 

Той обясни решението с по-високия престиж на бранда The Luxury 

Collection, който подхожда на локацията и историческата стойност 

на сградата на бившия Sheraton. По думите на мениджъра с присъе-

диняването си към The Luxury Collection „София хотел Балкан” става 

част от лимитирана селекция, която включва 75 хотела в 30 стра-

ни. „София Хотел Балкан“ посреща гости от 1956 г. Той разполага със 

184 стаи за гости и апартаменти със съвременни удобства. Хоте-

лът съдържа и три бални зали – „Роял”, „Сердика” и „Средец”. Хоте-

лът предлага още фитнес център, ВИП салон и просторни конфе-

рентни зали.

ΤΟ ΠΕΝΤΆΣΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ  SOFIA HOTEL BALKAN, που μέχρι φέτος 
ανήκε στην αλυσίδα Sheraton, σήμερα  λειτουργεί πλέον ύπο την επωνυμία 
The Luxury Collection, δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ξενοδοχείου Αθανά-
σιος Πανταζής. Ο ίδιος εξήγησε την απόφαση αυτή με το υψηλότερο κύρος 
της μάρκας The Luxury Collection, το οποίο ταιριάζει στην τοποθεσία και την 
ιστορική αξία του κτιρίου του πρώην Sheraton. Σύμφωνα με τον κ. Πανταζή με 
την ένταξή του στο The Luxury Collection το Sofia Hotel Balkan γίνεται μέλος 
μιας limited selection η οποία περιλαμβάνει 75 ξενοδοχεία σε 30 χώρες. Το Sofia 
Hotel Balkan υποδέχεται επισκέπτες από το 1956. Το ξενοδοχείο διαθέτει 184 
δωμάτια και σουίτες με σύγχρονες ανέσεις επισκεπτών, τις τρεις αίθουσες εκδη-
λώσεων –Royal, Serdica και Sredetz. Διαθέτει επίσης γυμναστήριο, σαλόνι VIP 
και ευρύχωρες αίθουσες συνεδριάσεων.
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ОББ НагРадИ ЖИвкО ПеТРОв 
H UBB βΡάβΕυΣΕ ΤΟΝ ΖΙφκΟ ΠΕΤΡΟφ

Η Ηνωμένη Τράπεζα της Βουλγαρίας (UBB) απένειμε 
μια ειδική διάκριση στον συνθέτη και πιανίστα Ζίφκο 
Πετρόφ για τη συμβολή στην τέχνη. Η πλέον παρα-
δοσιακή διάκριση δόθηκε κατά την επίσημη εγκαι-

νίαση της 30ης επετειακής έκδοσης του Φεστιβάλ των Τεχνών 
«Απολλώνια» στο Σοζόπολ στις 28 Αυγούστου, 2014.

Το ειδικό βραβείο της UBB δίνεται σε επίτιμους καλλιτέχνες 
που έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη της τέχνης και του πολιτι-
σμού στη Βουλγαρία. Μεταξύ των προηγούμενων νικητών του 
βραβείου είναι о μουσικός της τζαζ Αντόνι Ντόντσεφ, ο σκηνοθέ-
της Κάμεν Κάλεφ, η τραγουδίστρια Μπελοσλάβα και άλλοι.

Με μεγάλη χαρά απονέμουμε το βραβείο στον Ζίφκο Πετρόφ 
– δημιουργός που έχει αποδείξει με την εργασία του και με τις 
δημιουργικές συμπράξεις του ότι για την τέχνη δεν υπάρχουν 
όρια, και η επιτυχία σημαίνει το αποτέλεσμα των κοινών προ-
σπαθειών. Είμαστε ευτυχείς που το βραβείο της Ηνωμένης Τρά-
πεζας της Βουλγαρίας πηγαίνει στον Ζίφκο Πετρόφ το 2014, τη 
χρονιά που γιορτάζουμε 20 χρόνια συνεργασίας μεταξύ UBB κα 
του Φεστιβάλ των Τεχνών «Απολλώνια»για προς υποστήριξη της 
τέχνης», δήλωσε η Άνκα Κόστοβα, μάνατζερ «Δημοσίων σχέσε-
ων και χορηγιών» της τράπεζας.

Η UBB  απένειμε το βραβείο ως γενική χορηγός του Φεστιβάλ 
των Τεχνών «Απολλώνια». Η Τράπεζα στηρίζει το φεστιβάλ εδώ 
και 20 χρόνια, στα πλαίσια της πολιτικής της για συνεχή υποστή-
ριξη της τέχνης και του πολιτισμού στη Βουλγαρία.

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ η UBB αναδιοργάνωσε το 
workshop «Φωτογραφία για τους μικρούς» -μια διμερίδα φωτο-
γράφισης για τα παιδιά και τους γονείς τους. Τα μαθήματα γίνο-
νταν στο δημοτικό πάρκο στη Σωζόπολη.

О ББ връчи специалната си награда за принос 

в изкуството на композитора и пианист 

Живко Петров. Традиционното вече отли-

чие беше връчено по време на официалното 

откриване на 30-ото юбилейно издание на Празници на 

изкуствата „Аполония“ в Созопол на 28 август 2014 г.

Специалният приз на ОББ се дава на заслужил тво-

рец, който е допринесъл за развитието на изкуството 

и културата в България. Сред досегашните носители на 

приза са музикантът джазмен Антони Дончев, режи-

сьорът Камен Калев, певицата Белослава, актьорът 

Камен Донев и др. 

„С огромно удоволствие връчваме наградата на 

Живко Петров – творец, доказал с работата и творче-

ските си партньорства, че за изкуството няма грани-

ци, а успехът е резултат от обединени усилия. Радваме 

се, че призът ни отива при него именно през 2014 г., ко-

гато отбелязваме 20-годишното партньорство между 

ОББ и „Аполония“ в подкрепа на изкуството“, каза Анка 

Костова, мениджър „ПР и спонсорство“ в Обединена 

българска банка.

ОББ връчва наградата като генерален спонсор на 

Празници на изкуствата „Аполония“. Банката подкрепя 

фестивала вече 20 години, като част от политиката 

си за постоянна подкрепа на изкуството и културата в 

България. По време на Фестивала ОББ отново организира 

ателието „Фотография за малките“ – двудневно обуче-

ние по фотография за деца и техните родители. Курсове-

те се провеждаха в Градската градина в Созопол.
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Членове / μέλη

„КемпинсКи Хотел Гранд арена БансКо” за поре-

ден път бе награден за „Водещ спа курорт на България” 

(Bulgaria‘s Leading Spa Resort) от Световните туристи-

чески награди 2014 (World Travel Awards 2014). Тазгодишна-

та церемония по връчването на наградите се състоя в 

Divani Apollon Palace & Thalasso в Атина, Гърция. По време 

на най-чаканото събитие в европейската хотелиерска 

индустрия „Кемпински Хотел Гранд Арена Банско” оглави 

класацията с най-много награди, получени в тази кате-

гория през годините. Това е седмият поред трофей, 

спечелен от хотела в упоменатата категория от еди-

надесет дадени досега. „За нас е голяма чест отново да 

бъдем отличени за „Водещ спа курорт на България“. Това 

признание е изключително ценно за нас, защото отра-

зява оценката на гостите за нашия хотел. Tо допълнител-

но утвърждава Банско не само като водеща ски, но и като 

спа дестинация. Тази награда определено ни мотивира да 

продължаваме да предоставяме първокласно обслужване 

на нашите гости”, коментира Атанасиос Манос, генерален 

мениджър на „Кемпински Хотел Гранд Арена Банско”.

Στο ξενοδοχείο KempinsKi Hotel Grand arena 
BansKo και πάλι απονεμήθηκε το βραβείο Leading Spa Resort 
της Βουλγαρίας από την World Travel Awards 2014. Φέτος η απο-
νομή για τα βραβεία έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Divani Apollon 
Palace & Thalasso στην Αθήνα, Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της πιο 
αναμενόμενης εκδήλωσης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας φιλοξε-
νίας, το Kempinski Hotel Grand Arena Bansko ήταν στην κορυφή 
της λίστας με τα βραβεία που απονέμονται σε αυτή την κατηγο-
ρία κατά τη διάρκεια των ετών. Αυτό είναι το έβδομο βραβείο που 
κέρδισε το ξενοδοχείο μας στη συγκεκριμένη κατηγορία από τα 
έντεκα που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής. Για μας είναι μεγάλη τιμή 
να αναγνωριστούμε πάλι ως «ηγετικό θέρετρο σπα στη Βουλγα-
ρία». Αυτή η αναγνώριση είναι εξαιρετικά πολύτιμη για εμάς, διότι 
αντανακλά την αξιολόγηση των επισκεπτών του ξενοδοχείου 
μας. Επιπλέον, η διεθνής αυτή διάκριση καταξιώνει περαιτέρω το 
Μπάνσκο τον κορυφαίο προορισμό όχι μόνο στο σκι αλλά και στο 
Spa. Αυτό το βραβείο μας παρακινεί να συνεχίσουμε να παρέ-
χουμε υπηρεσίες πρώτης κατηγορίας για τους επισκέπτες μας », 
δήλωσε ο Αθανάσιος Μάνος, γενικός διευθυντής του Kempinski 
Hotel Grand Arena Bansko.

ОТлИЧИе За „КемпИНсКИ  
ХОТел ГРаНд аРеНа БаНсКО”
ΒΡαΒΕύΤηκΕ ΤΟ KempinsKi  
Hotel Grand arena BansKo

ТРеТИ ГасТРОНОмИЧесКИ фесТИвал
tΡΙΤΟ γαΣΤΡΟΝΟμΙκΟ φΕΣΤΙΒαλ
след Безспорния успеХ на предходните издания тре-

тият гастрономически фестивал „Премиер” през но-

ември 2014 г. ще бъде изпълнен с изненади и вълнуващи 

преживявания. Едни от най-добрите и признати шеф-

готвачи ще приготвят образци на гурме фюжън кухня-

та, които в допълнение с изискани вина ще ви отведат 

на гастрономическо пътешествие през невероятни 

вкусове. Уникалното кулинарно събитие се провежда в 

комплекса „Премиер Лъкшъри Маунтин Ризорт” в Бан-

ско от 31 октомври до 30 ноември 2014 г. 

Μετά την άδίάΜφίΣβητητη επιτυχία των δύο προη-
γούμενων εκδόσεών, το τρίτο γαστρονομικό φεστιβάλ του 
Premier Luxury Mountain Resort Bansko το Νοέμβριο του 
2014 θα είναι γεμάτο από εκπλήξεις και ενθουσιασμό. Μερικοί 
από τους καλύτερους και πιο καταξιωμένους σεφ θα προετοι-
μάσουν δείγματα της κουζίνας Gourmet Fusion, τα οποία, εκτός 
από εκλεκτά κρασιά, θα σας μεταφέρoυν σε ένα γαστρονομικό 
ταξίδι μέσα από εκπληκτικές γεύσεις. Η μοναδική γαστρονομική 
εκδήλωση λαμβάνει χώρα στο Premier Luxury Mountain Resort 
στο Μπάνσκο από 31 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου, 2014.



ХОРИЗОНТИ / ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ  | 45

„НесТле БългаРИя“  
ОТвОРИ вРаТИТе сИ  
За младИТе ХОРа

Η Nestle ΒΟυλγαΡΙαΣ  
αΝΟΙξΕ ΤΙΣ πΟΡΤΕΣ  
ΤΗΣ ΣΤΟυΣ ΝΕΟυΣ 

Мтел обяви, че пуска цифрова телевизия през сателит-

на технология (DTH) с покритие в цялата страна. Теле-

комът ще предлага на клиентите си над 150 телевизион-

ни канала, от които над 20 HD канала. Потребителите 

ще могат да избират между 3 пакета в зависимост от 

нуждите си, като предимство на услугата на Мтел е, 

че дори най-малкият пакет дава достъп до HD канали. 

Сателитната телевизия на Мтел предоставя допълни-

телни функции като електронен програмен справочник, 

запис на предавания, възпроизвеждане на видео и снимки, 

родителски контрол и настройка на дистанционното 

на цифровия приемник, така че да работи с телевизора 

и да се ползва само едно дистанционно управление за по-

голямо удобство.

Η εταιρια τΗλεπικοινωνιων Mtel ανακοίνωσε την έναρξη 
της ψηφιακής τηλεόρασης μέσω της δορυφορικής τεχνολογίας 
(DTH) με κάλυψη σε εθνικό επίπεδο. Η εταιρία τηλεπικοινωνιών θα 
προσφέρει στους πελάτες της περισσότερα από 150 τηλεοπτικά 
κανάλια, από τα οποία πάνω από 20 κανάλια είναι HD. Οι χρήστες 
μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε τρία πακέτα ανάλογα με τις 
ανάγκες τους, και η προτεραιότητα της υπηρεσίας της Mtel είναι 
ότι ακόμη και το μικρότερο πακέτο δίνει πρόσβαση σε κανάλια 
HD. Η δορυφορική τηλεόραση της Mtel παρέχει πρόσθετες λει-
τουργίες όπως ο ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος, καταγρα-
φή εκπομπών, αναπαραγωγή βίντεο και φωτογραφιών, γονικός 
έλεγχος και ρύθμιση του ψηφιακού δέκτη τηλεχειριστηρίου, έτσι 
ώστε να λειτουργεί με την τηλεόρασή και να χρησιμοποιείται 
μόνο ένα τηλεχειριστήριο για μεγαλύτερη ευκολία. 

Н естле България отвори вратите си за ученици, 

студенти и младежи от цялата страна, като 

им даде възможност да вземат участие в специ-

ално организирана CV работилница. В събитието участ-

ваха 35 души с различен професионален опит и образова-

ние. Участниците получиха практически съвети, насоки 

и консултации от екип „Подбор на „Нестле България”. 

Те бяха приветствани от Мениджър „Човешки Ресур-

си” – Биляна Георгиева и мениджър „Подбор” – Цветели-

на Илиева. CV работилницата е част от инициативата 

на „Нестле” за насърчаване на младежката заетост в 

Европа Nestle Needs YOUth (Нестле се нуждае от млади-

те хора), в рамките на която в България компанията ще 

даде възможност за работа и стаж на 330 младежи под 

30-годишна възраст в периода 2014-2016 г. 

Η Nestle Βουλγαρία άνοιξε τις πόρτες της στους φοιτητές 
και τους νέους ανθρώπους από όλη τη χώρα, δίνοντάς 
τους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ένα ειδικά 

οργανωμένο CV εργαστήριο. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν 35 
άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο και εκπαίδευση. Οι συμμετέχο-
ντες έλαβαν πρακτικές συμβουλές και καθοδήγηση  από την ομά-
δα Επιλογής Στελεχών της Nestle Βουλγαρία. Τους καλωσόρισε η 
Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού – κα Μπιλιάνα Γκεοργκίεβα 
και η μάνατζερ Επιλογής Στελεχών – κα  Τσβετελίνα Ιλίεβα. Το CV 
εργαστήριο είναι μέρος της πρωτοβουλίας της Nestle για την προ-
ώθηση της απασχόλησης των νέων στην Ευρώπη Nestlé Needs 
YOUth (η Nestle χρειάζεται τη νεολαία), στα πλαίσια της οποίας η 
εταιρεία στη Βουλγαρία θα επιτρέψει εργασιακή εμπειρία σε 330 
νέους ηλικίας κάτω των 30 κατά τα έτη 2014-2016.

мТел пуска саТелИТНа ТелевИЗИя
Η Mtel ΕγκαΙΝΙαΖΕΙ ΔΟΡυφΟΡΙκΗ 

ΤΗλΕΟΡαΣΗ 

Танасис Кацирубас,  

главен изпълните-

лен директор, Мтел

Θανάσης Κατσιρού-
μπας CEO Mtel
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Н овата учебна година завари 

просветното сдружение „Оди-

сеас Елитис“ – което официално 

представлява гръцкото учили-

ще – с нов управителен съвет. Той бе избран 

по време на Общото събрание, което се 

проведе през май 2014 г. Членовете на новия 

управителен съвет са Томас Лафчис (предсе-

дател), Симела Мавриду (заместник-предсе-

дател), Кристина Папапостолу (секретар), 

Танасис Калецанос (член), Стела Литу (член), 

а Фотини Спану и Костас Кицос бяха избрани 

като заместник-членове.

Тази година училището посрещна 72 деца 

в начално ниво и 25 деца в предучилищно 

ниво, факт, който показва тенденция за уве-

личаване на учениците, предимно в малките 

възрастови групи на децата. 

Новото, което се случи за първи път по 

време на започването на новата учебна го-

БлИЗО дО децаТа НИ
УчИлИщеТО пО майчИН еЗИк И кУлТУРа в СОфИя  

С РадОСТ ОТвОРИ вРаТИ ТаЗИ гОдИНа

ΚΟΝΤά ΣΤά πάΙδΙά μάΣ
μΕ χάΡά άΝΟΙξάΝ ΚάΙ φΕΤΟΣ ΤΙΣ πΟΡΤΕΣ ΤΟυΣ Τά ΤμήμάΤά 

μήΤΡΙΚήΣ ΓλώΣΣάΣ ΚάΙ πΟλΙΤΙΣμΟυ (ΤμΓ&π) ΤήΣ ΣΟφΙάΣ

култура / πολιτισμός

Η νέα χρονιά βρίσκει τον σύλλογο «Οδυσ-
σέας Ελύτης» – φορέα του σχολείου – 
με νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο 
αναδείχθηκε μέσα από την Γενική Συνέ-

λευση η οποία πραγματοποιήθηκε τον περασμένο 
Μάϊο. Το νέο Δ.Σ. απαρτίζουν οι: Θωμάς Λαφτσής 
(Πρόεδρος), Συμέλα Μαυρίδου (Αντιπρόεδρος), Χρι-
στίνα Παπαποστόλου (Γραμματέας), Θανάσης Καλε-
τσάνος (μέλος), Στέλλα Λίτου (μέλος), ενώ η εκλογή 
ανέδειξε αναπληρωματικά μέλη τους: Φωτεινή Σπα-
νού και Κώστα Κίτσο.

Φέτος το σχολείο υποδέχεται 72 παιδιά επιπέ-
δων Δημοτικού και 25 παιδιά Νηπιαγωγείου, δεί-
χνοντας μια αυξητική τάση μαθητών, κυρίως στις 
μικρές ηλικίες των παιδιών. 

Καινούργιο στοιχείο δε κατά την έναρξη της νέας 
σχολικής χρονιάς ήταν η - για πρώτη φορά – πραγ-
ματοποίηση αγιασμού στο χώρο του σχολείου, ο 
οποίος τελέστηκε παρουσία εκπαιδευτικών, μαθη-
τών και γονέων. Στον αγιασμό παραβρέθηκε και ο 
Πρέσβης της Ελλάδος στη Βουλγαρία κ. Στωϊδης 
Δημοσθένης, συνοδευόμενος από την Πρόξενο κ. 
Καρανίκα Περσεφόνη.
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дина, беше освещаването, което се извърши 

в училището в присъствието на учители, 

ученици и родители. По време на ритуала 

присъстваха и посланикът на Гърция в Бълга-

рия Н.Пр. Димостенис Стоидис, придружен 

от консула г-жа Персефони Караника.

В „гръцкото училище” и тази година на-

чалните учители от първи до шести клас 

учебни нива са Танос Пападопулос и Анита 

Папакоста, както и преподавателката в 

предучилищно ниво Нопи Саряниду. Те са 

пример за учители, които не се ограничават 

до формалното изпълнение на преподава-

телската дейност, а със съзнание за педа-

гогическия си дълг, работят, ръководени 

от морални ценности, любов и ентусиазъм, 

създавайки за децата динамична среда за 

обучение в гръцката писменост, култура и 

възпитание.

Новата учебна година започна динамично, 

с дейности, които ще имат за цел да укре-

пят връзките между децата, родителите и 

членовете на сдружението извън тесните 

рамки на преподавателския процес. 

По-конкретно, за следващия период от 

време се планира: 

- Празникът на училището по случай го-

дишнината на 28 октомври, който се про-

веде на 22 октомври в залата на Гръцкото 

консулство в София „Стефан Гечев”.

- Еднодневна екскурзия до Пловдив на 23 

ноември 2014 г. за децата, родителите и 

приятелите на сдружението.

- Коледен базар като паралелна дейност 

към традиционния коледен празник на учи-

лището с основен акцент върху: панаир на 

книгата, художествено творчество на де-

цата и родителите, както и училищните 

календари за новата година.

Екипът на Просветното сдружение „Оди-

сеас Елитис” би искал да изрази своята бла-

годарност към Гръцкия бизнес съвет в Бълга-

рия за помощта и практическата подкрепа, 

която е била оказана досега на училището 

във времена, когато нуждите са особено го-

леми, така че да работи с достойнство и с 

фокус върху постигане на целите си. Следва 

да се отбележи, че Просветното сдружение 

(и следователно дейността на училището) 

продължава да бъде самофинансираща се орга-

низация, която разчита основно на приноса на 

родителите на децата и на членовете си.

Просветното сдружение „Одисеас Ели-

тис” е отворено за всички, които обичат 

гръцката култура, и има ангажимент винаги 

да бъде до децата, които посещават класове-

те по майчиния език и култура, и да подкрепя 

образователните и културните им дейнос-

ти, като включва допълнителни разнообразни 

действия за постигането на тази цел.  

За контакти  

Επικοινωνια
Geasoe@Gmail.com,  

02 86 50 208

Το «ελληνικό σχολείο» πλαισιώνουν και φέτος οι 
εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα επί-
πεδα διδασκαλίας Α’-ΣΤ΄ κ.κ. Παπαδόπουλος Θάνος 
και Αννίτα Παπακώστα, καθώς και η Νηπιαγωγός κ. 
Νόπη Σαρηγιαννίδου, μια ομάδα εκπαιδευτικών που 
δεν περιορίζεται στην τυπική διεκπεραίωση του δι-
δακτικού έργου αλλά αντιλαμβανόμενοι το παιδα-
γωγικό τους καθήκον, εργάζονται με ήθος, μεράκι 
και ενθουσιασμό, δημιουργώντας στα παιδιά ένα 
δυναμικό περιβάλλον μάθησης ελληνικών γραμμά-
των, πολιτισμού και παιδείας.

Η νέα χρονιά ξεκινάει φέτος δυναμικά, με δρά-
σεις και δραστηριότητες του συλλόγου οι οποίες θα 
έχουν σκοπό να ενισχύσουν τους δεσμούς παιδιών, 
γονέων και μελών του συλλόγου, έξω από τα στενά 
πλαίσια του χώρου διδασκαλίας.

Συγκεκριμένα, έχουν προγραμματιστεί για το 
επόμενο διάστημα:

- Η σχολική γιορτή για την επέτειο της 28ης 
Οκτωβρίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22 

Οκτωβρίου στην αίθουσα του 
Ελληνικού Προξενείου της 
Σόφιας «Στέφαν Γκέτσεβ». 

-Μονοήμερη οδική εκδρο-
μή στη Φιλιππούπολη στις 
23 Νοεμβρίου 2014 για τα 
παιδιά, τους γονείς και τους 
φίλους του συλλόγου. 

-Χριστουγεννιάτικο 
bazaar ως παράλληλη δρα-
στηριότητα στην καθιερωμέ-
νη χριστουγεννιάτικη γιορτή 
του σχολείου, με κεντρικά 
στοιχεία: έκθεση βιβλίου, 
εικαστικές δημιουργίες παι-
διών και γονέων, καθώς και τα 
σχολικά ημερολόγια της νέας 
χρονιάς. 

Ο Μορφωτικός Σύλλογος 
«Οδυσσέας Ελύτης» νιώθει 
την ανάγκη να εκφράσει τις 

ευχαριστίες του στο Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμ-
βούλιο της Βουλγαρίας για την αρωγή και έμπρακτη 
στήριξη που έχει προσφέρει μέχρι σήμερα προς στο 
σχολείο, σε καιρούς που οι ανάγκες του είναι ιδιαί-
τερα αυξημένες, προκειμένου να λειτουργεί με αξι-
οπρέπεια, προσηλωμένο στους στόχους του. Πρέπει 
να σημειωθεί ότι ο σύλλογος (και συνεπώς η λειτουρ-
γία του σχολείου) παραμένει αυτοχρηματοδοτούμε-
νος οργανισμός, στηριζόμενος κυρίως στις εισφορές 
των γονέων των παιδιών και των μελών του. 

Ο σύλλογος «Οδυσσέας Ελύτης» είναι ανοικτός 
σε όλους όσοι αγαπάνε την ελληνική κουλτούρα και 
τον ελληνικό πολιτισμό και δεσμεύεται ότι θα βρί-
σκεται πάντα στο πλευρό των παιδιών που φοιτούν 
στα Τμήματα Μητρικής Γλώσσας και Πολιτισμού, 
στηρίζοντας τις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δρα-
στηριότητες τους και ενσωματώνοντας παράλληλες 
και πολύμορφες δράσεις για την επίτευξη του σκο-
πού αυτού.   
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ФОТОгРаФска ИЗлОжба „10-ХИлядОлеТНа 
гРъцка мОРска ТРадИцИя“  

ΕκθΕΣη φωΤΟγΡαφΙαΣ  «ΕλληΝΙκη ΝαυΤΙκη 
παΡαδΟΣη δΕκα χΙλΙαδωΝ ΕΤωΝ»  

култура / πολιτισμός

С лужебният зам.-министър на културата 

на България Васил Василев и посланикът на 

Гърция Н.Пр. Димостенис Стоидис откри-

ха фотографската изложба „10-хилядолетна 

гръцка морска традиция” в галерия „Средец” на Ми-

нистерството на културата. Изложбата бе едно от 

най-важните културни събития и изяви в рамките на 

гръцкото председателство на Европейския съюз. Тя бе 

организирана съвместно с Гръцкия морски музей cъс се-

далище в Пирея.

В приветствието си при откриването на излож-

бата „10-хилядолетна гръцка морска традиция” зам.-

министър Василев поздрави нейните организатори, 

като даде и много висока оценка на ротационното 

гръцко председателство на Европейския съюз. „Гърция 

има всички основания да се 

гордее със своята величава 

история, със своите хиля-

долетни традиции, в това 

число и в мореплаването. 

Но всички ние трябва да сме 

признателни и да благода-

рим на гръцкото председа-

телство най-вече за това, 

че успя да постави в дневния 

ред на Европейския съюз не-

обходимостта от опазване-

то, съхранението на безцен-

ното културно наследство 

на Стария континент. Това 

безспорно е голям успех за гръцкото председателство”, 

каза той.

Посланикът на Република Гърция в България Н.Пр. 

Димостенис Стоидис благодари на българското Минис-

терство на културата за предоставената възможност 

фотоизложбата, посветена на хилядолетните гръцки 

морски традиции, да гостува в галерия „Средец”, като 

подчерта, че тя е от най-интересните културни съби-

тия в рамките на гръцкото председателство на Евро-

пейския съюз. „Гърция винаги е била свързана с морето, 

то е част от нашата история, а и има ли човек в све-

та, който да не е чувал за плаването на Одисей”, каза 

посланик Димостенис Стоидис.  

O Αναπληρωτής υπουργός Πολιτισμού της υπηρεσια-
κής κυβέρνησης της Βουλγαρίας, Βασίλ Βασίλεφ και 
ο Πρέσβης της Ελλάδας Δημοσθένης Στωίδης, εγκαι-
νίασαν την Έκθεση Φωτογραφίας «Ελληνική Ναυτι-

κή παράδοση δέκα χιλιάδων ετών» στη γκαλερί «Σρεντέτς» του 
Υπουργείου Πολιτισμού. Η έκθεση έλαβε χώρα στην αριστοκρα-
τική γκαλερί «Σρεντέτς» του Υπουργείου Πολιτισμού και υπήρξε 
μια από τις πιο σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο 
της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τελευταία 
διοργανώθηκε από κοινού με το Ελληνικό Ναυτικό Μουσείο με 
έδρα τον Πειραιά.

Στην εναρκτήρια ομιλία του στα εγκαίνια της έκθεσης «Ελλη-
νική Ναυτική παράδοση δέκα χιλιάδων ετών», ο Αναπληρωτής 
Υπουργός Βασίλ Βασίλεφ συνεχάρη τους διοργανωτές, σημειώ-
νοντας την ιδιαίτερη εκτίμησή του στην Ελληνική προεδρία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Η Ελλάδα 
έχει κάθε λόγο να είναι περήφα-
νη για την ένδοξη ιστορία της, 
με τις παραδόσεις και τον πολιτι-
σμό χιλιάδων χρόνων, συμπερι-
λαμβανομένης της ναυσιπλοΐας 
Αλλά όλοι μας πρέπει να είμαστε 
ευγνώμονες πρός την Ελληνική 
Προεδρία, που κατάφερε να θέ-
σει στην ημερήσια διάταξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης την ανάγκη 
για προστασία και διαφύλαξη 
της ανεκτίμητης πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Παλιάς Ηπεί-
ρου. Αυτό, αναμφίβολα, είναι μια 

μεγάλη επιτυχία για την ελληνική προεδρία», σημείωσε ο Υπουρ-
γός Βασίλεφ.

Ο Πρέσβης της Βουλγαρίας στην Ελλάδα, Δημοσθένης Στωί-
δης, ευχαρίστησε το Βουλγαρικό υπουργείο Πολιτισμού για την 
ευκαιρία που παρείχε να φιλοξενηθεί η έκθεση αυτή, αφιερωμέ-
νη στην αρχαία ελληνική ναυτική παράδοση, στη γκαλερί «Σρε-
ντέτς», τονίζοντας ότι αυτή είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες πο-
λιτιστικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Η Ελλάδα ήταν ανέκαθεν συνδεδεμένη με 
τη θάλασσα, η οποία είναι μέρος της ιστορίας μας και ίσως να μην 
υπάρχει κάποιος άνθρωπος στον κόσμο που να μην έχει ακούσει 
για τα θαλάσσια ταξίδια του Οδυσσέα», ανέφερε ο Πρέσβης Δη-
μοσθένης Στωίδης.   
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На 15 септември 2014 г. за седма поредна година Българското не-

делно училище към Атонската обител „Св. вмчк Георги Зограф” в 

Солун отвори врати да посрещне българските деца, техните ро-

дители и приятели от града и региона, които пазят в сърцата си 

обичта към България, желанието да научат и да усъвършенстват 

знанията си по езика на техните предци, радостта от споделя-

нето на българската култура и обичаи. На 28 и 29 септември бе 

открита новата учебна година и в българските неделни училища в 

Александруполис и Ксанти към Културно-просветното дружество 

на българската общност в Александруполис. Училището в Ксанти 

отваря врати за първа година. 

ΣτιΣ 15 Σεπτεμβριου του 2014 για έβδομη συνεχή χρονιά το Βουλγαρικό 
κυριακάτικο σχολείο το οποίο λειτουργεί υπό την επίβλεψη του μοναστηρίου 
του Αγίου Όρους «Μεγαλομάρτυρα Γεωργίου Ζωγράφου» στη Θεσσαλονίκη 
άνοιξε τις πόρτες του για να καλοδεχτεί τα παιδιά της Βουλγαρίας, τους γονείς 
τους και τους φίλους τους στην πόλη και την περιοχή· αυτούς που φυλάσσουν 
στις καρδιές τους την αγάπη για τη Βουλγαρία, την επιθυμία να μάθουν και να 
βελτιώσουν τις γνώσεις τους πάνω στη γλώσσα των προγόνων τους, τη χαρά να 
μοιράζονται τα έθιμα και τον πολιτισμό της Βουλγαρίας. Στις 28 και 29 Σεπτεμ-
βρίου άρχισε ε η νέα σχολική χρονιά στα βουλγαρικά κυριακάτικα σχολεία στον 
Πολιτιστικό&Πνευματικό Σύλλογο  της βουλγαρικής κοινότητας στην Αλεξαν-
δρούπολη. Το σχολείο στη Ξάνθη άνοιξε τις πόρτες του για την πρώτη του σχο-
λική χρονιά.

9 участници в първия фотокон-

курс „Запази духа на Русе“ получи-

ха награди на официална церемо-

ния. Тържеството беше открито от 

кмета на Община Русе г-н Пламен Стоилов. 

В приветствието си той изрази удовлетво-

рението си от активното участие на фо-

тографи и любители в първия по рода си фо-

токонкурс, посветен на Русе. Конкурсът се 

проведе по инициатива на Дружеството 

на журналистите - Русе, и в партньорство 

с фирмата членка на Гръцкия бизнес съвет 

в България „Еконт“. Наградените творби 

може да бъдат видени на 

www.free-spirit-city.eu. 

εννέα συμμετέχοντες στον πρώτο διαγωνισμό 
φωτογραφίας «Φύλαξε το πνεύμα του Ρούσε» έλα-
βαν βραβεία σε επίσημη τελετή απονομής βρα-
βείων. Η γιορτή εγκαινιάστηκε από τον δήμαρχο 
του Δήμου του Ρούσε Ruse κ. ΠλάμενΣτοΐλοφ. Στην 
εναρκτήρια ομιλία του ο τελευταίος εξέφρασε την 
ικανοποίηση του από την ενεργό συμμετοχή των 
φωτογράφων και ερασιτεχνών στον πρώτο στο 
είδος του διαγωνισμό φωτογραφίας αφιερωμένο 
στο Ρούσε. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Συλλόγου Δημοσι-
ογράφων της πόλης του Ρούσε σε συνεργασία με 
την εταιρεία-μέλος του Ελληνικού Επιχειρηματικού 
Συμβουλίου στη Βουλγαρία «Εcont». Παραιτέρω 
πληροφορίες για τα  βραβευμένα έργα υπάρχουν 
στην ιστοσελίδα www.free-πνεύμα-city.eu.

ОТкРИваНе На НОваТа
 учебНа гОдИНа
ΕΝαΡξη ΤηΣ ΝΕαΣ 

ΣχΟλΙκηΣ χΡΟΝΙαΣ

ЗапаЗИ дуХа  
На Русе 
«ΦύλαξΕ ΤΟ 
πΝΕύμα ΤΟύ ΡΟύΣΕ»
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Място: Солун

Philoxenia
Международно туристическо изложение

Организатор: Helexpo

www.helexpo.gr

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

Място: Белград

expozim
Изложение за зимни спортове

Организатор: Beogradski sajam   

www.sajam.rs

Τοποθεσία: Βελιγράδι 
Expozim
Έκθεση για χειμερινά σπορ 
Διοργανωτής: Beogradski Sajam 
www.sajam.rs

ДЕКЕМВРИ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Място: Букурещ

Renexpo® 
Изложение за ВЕИ

Организатор: Reeco ro expoziti 

http://www.renexpo-bucharest.com 

Τοποθεσία: Βουκουρέστι 
Renexpo® 
Έκθεση ΑΠΕ 
Διοργανωτής: Reeco ro expoziti 
http://www.renexpo-bucharest.com

НОЕМВРИ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Място: Букурещ

Autoexpotehnica 

Изложение за авточасти

Организатор: Romexpo S.A

www.romexpo.ro 

Τοποθεσία: Βουκουρέστι 
Autoexpotehnica 
Εκθεση ανταλλακτικών αυτοκινήτου
Διοργανωτής: Romexpo Α.Ε 
www.romexpo.ro

ОКТОМВРИ-НОЕМВРИ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Място: Пловдив

Medicus
Изложение за медицинска техника

Организатор: Meждународен панаир - 

Пловдив 

www.fair.bg

Τοποθεσία: Πλόβντιφ
Medicus 
Έκθεση ιατρικού εξοπλισμού 
Διοργανωτής: Διεθνές Εκθεσιακό κέντρο Πλόβντιφ
www.fair.bg

22-25

29-2

ОКТОМВРИ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

1 - 3 2014

Място: Атина

Beauty Greece 
Изложение за козметика

Организатор: Beauty Greece 

www.beautygreece.gr 

Τοποθεσία: Αθήνα 
Beauty Greece
Έκθεση Καλλυντικών 
Διοργανωτής: Beauty Greece 
www.beautygreece.gr

НОЕМВРИ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Място: София

SIHRE
Изложение хотелско 

и ресторантско оборудване

Организатор: IEC Inter Expo Center

www.iec.bg 

Τοποθεσία: Σόφια 
SIHRE 
Έκθεση Επιπλωσης& Εξοπλισμου Ξενο-
δοχειακών Μονάδων & Εστιατορίων
Διοργανωτής: IEC Inter Expo Center 
www.iec.bg

НОЕМВРИ

НОЕМВРИ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Календар / Εκδηλώσεις 

1-3

5-8

11-16

19-21

4-12



 • είναι η επίσημη έκδοση του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμ-
βουλίου στη Βουλγαρία, του οποίου μέλη είναι πάνω από 200 
εταιρείες·

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

 • κυκλοφορεί ανά τρίμηνο·

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

 • φτάνει συνολικά σε πάνω από 50 000 αναγνώστες· 

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

WWW.HBCBG.COM

ХОРИЗОНТИ
ΙΖΟΝΤΕΣИЗДАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ 

„ГРЪЦКИ БИЗНЕС СЪВЕТ В 
БЪЛГАРИЯ“

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ „ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ“

БАЛКАНСКИ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ

• е официалното издание на Гръцкия бизнес съвет в 

България, в който членуват над 200 компании;

• е модерно бизнес списание, което достига до вис-

шия мениджмънт на най-големите фирми в България и 

ключовите фигури в политиката и неправителствения 

сектор;

• публикува се веднъж на три месеца;

• разпространява се сред българската, гръцката и ки-

пърската бизнес общност, държавни институции и ди-

пломатически мисии в България, Гърция и Кипър;

• достига до общо над 50 хил. читатели;

• е идеален маркетинг инструмент за популяризиране 

на бизнеса и имиджа на компанията Ви.

„Балкански 
хоризонти“ ще 
Ви помогне да 

намерите 
нови клиенти 

и бизнес 
партньори
Το περιοδικό 

«Βαλκανικοί Ορί-
ζοντες» θα σας 

βοηθήσει να βρεί-
τε νέους επιχειρη-
µατικούς εταίρους

ЗА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕКЛАМА: 
ТЕЛ. (+359 2) 950 24 41 ИЛИ INFO@HBCBG.COM

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ:
 ΤΗΛ. (+359 2) 950 24 41 Η ΣΤΟ INFO@HBCBG.COM

WWW.HBCBG.COM

ИЗОНТИИЗОНТИ
ΙΖΟΝΤΕΣ

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

намерите 
нови клиенти нови клиенти 

и бизнес 
партньорипартньори
Το περιοδικό Το περιοδικό 

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

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

εταίρουςεταίρους

WWW.HBCBG.COM

ИЗОНТИ
ΙΖΟΝΤΕΣΙΖΟΝΤΕΣ

«Βαλκανικοί Ορί-
ζοντες» θα σας 

βοηθήσει να βρεί-
τε νέους επιχειρη-

εταίρους

ΙΖΟΝΤΕΣ
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