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οδ. Ομπόριστε 1, εισ. В, όρ.
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• е официалното издание на Гръцкия бизнес съвет в
България, в който членуват над 200 компании;
• е модерно бизнес списание, което достига до висшия мениджмънт на най-големите фирми в България и
ключовите фигури в политиката и неправителствения
сектор;
•

публикува се веднъж на три месеца;

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

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

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

•

• φτάνει συνολικά σε πάνω από 50 000 αναγνώστες·

достига до общо над 50 хил. читатели;

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

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

ЗА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕКЛАМА:

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ:

ТЕЛ. (+359 2) 950 24 41 ИЛИ INFO@HBCBG.COM

ΤΗΛ. (+359 2) 950 24 41 Η ΣΤΟ INFO@HBCBG.COM

Редакционен коментар / σχόλιο Σύνταξης

Уважаеми читатели,

Αγαπητοί αναγνώστες,

В

България лятото на 2014 г. ще бъде
политически по-топло от обикновено.
Изборите за евродепутати през май
запазиха политическото статукво в
страната, но също така зададоха много въпроси.
Ще има ли предсрочни парламентарни избори?
Кога? Как и дали властта в България ще се пренарежда? Всичко това ще стане ясно в следващите
месеци.
Междувременно правителството на България опитва да помогне на фирмите, които
искат да инвестират и правят реален бизнес в страната. Това стана ясно от срещата на заместник министър-председателят
по икономическото развитие на Република
България Даниела Бобева с представители
на ГБСБ. „Балкански хоризонти“ разговаря
ексклузивно с министъра (стр. 30). Тя изказа
положителното си отношение към гръцките фирми в България и каза, че те са изиграли
„важна роля за прехода към пазарна икономика“. Министър Бобева увери, че България е
създала една устойчива рамка за правене на
бизнес. Тя подчерта, че предизвикателството пред правителството сега е да направи
всичко възможно за реализиране на висок икономически растеж.
В броя също така поглеждаме към актуалните развития за строежа на важната автомагистрала „Хемус“ (стр. 24) и мястото
на България на световната карта на конкурентоспособността (стр. 26). Също така
ви представяме историята на най-добрoто
приложение за мобилни телефони в света за
2013 г. (стр. 36).
Изключително щастливи сме, че на страниците, посветени за култура, имаме възможност да ви покажем уникалните снимки
на фотографите Антони Георгиев и Астериос Циурвас от Атон (стр. 46). Тези шедьоври
със сигурност ще ви пленят.

Приятно четене!
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Министър
Бобева увери,
че България е
създала една
устойчива
рамка за
правене на
бизнес
Η Υφυπουργός
κα. Μπόμπεβα
διαβεβαίωσε
ότι η Βουλγαρία έχει δημιουργήσει ένα
βιώσιμο πλαίσιο για την επιχειρηματική
δραστηριότητα

τη Βουλγαρία το καλοκαίρι του 2014 θα
είναι πολιτικά θερμότερο από το συνηθισμένο. Οι εκλογές για ευρωβουλευτές το
Μάιο διατήρησαν το πολιτικό status quo
στη χώρα, αλλά δημιούργησαν πολλές ερωτήσεις.
Θα υπάρξουν πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές;
Πότε; Πώς; Θα κατανεμηθεί εκ νέου η εξουσία στη
Βουλγαρία; Όλα αυτά θα καταστούν σαφή στους
επόμενους μήνες.
Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση της Βουλγαρίας
προσπαθεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν και έχουν μια πραγματική
επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα. Αυτό κατέστη σαφές από τη συνάντηση της Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης και Υφυπουργού Οικονομικής Ανάπτυξης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας κα.Ντανιέλας Μπόμπεβα με εκπροσώπους του HBCB. Οι
«Βαλκανικοί Ορίζοντες» συνομίλησαν αποκλειστικά
με την Υφυπουργό (σελ. 30). Εξέφρασε τη θετική
της στάση απέναντι στις ελληνικές επιχειρήσεις στη
Βουλγαρία και είπε ότι έπαιξαν «σημαντικό ρόλο
για τη μετάβαση προς την οικονομία της αγοράς».
Η Υφυπουργός κα. Μπόμπεβα διαβεβαίωσε ότι η
Βουλγαρία έχει δημιουργήσει ένα βιώσιμο πλαίσιο
για την επιχειρηματική δραστηριότητα. Τόνισε ότι η
πρόκληση για την κυβέρνηση τώρα είναι να κάνει ό,
τι είναι δυνατόν για να πραγματοποιηθεί μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη.
Σε αυτό το τεύχος εξετάζουμε, επίσης, τις πρόσφατες εξελίξεις στην κατασκευή του σημαντικού
αυτοκινητοδρόμου Hemus (σελ. 24) και τη θέση της
Βουλγαρίας στον παγκόσμιο χάρτη της ανταγωνιστικότητας (σελ. 26). Επίσης, παρουσιάζουμε την
ιστορία της πιο καλής εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα στον κόσμο για το 2013 (σελ. 36).
Είμαστε εξαιρετικά ευτυχείς, γιατί στις σελίδες
αφιερωμένες στον πολιτισμό, μπορούμε να σας παρουσιάσουμε τις μοναδικές εικόνες των φωτογράφων Αντόνι Γκεοργκίεφ και Αστέριου Τσιούβρα του
Αγίου Όρους (σελ. 46). Αυτά τα αριστουργήματα
σίγουρα θα σας μαγέψουν.
Καλή ανάγνωση!

Новини / ειδήσεις

ръцкият бизнес съвет в България
(ГБСБ) проведе своето годишно
общо събрание и избра трима нови
членове на своя управителен съвет
на 2 април в Sofia Hotel Balkan. Към управителния съвет се присъединиха г-н Минас
Агелидис (генерален директор на „Кока-Кола Хеленик България”), г-н Никос Арсенопулос
(главен изпълнителен директор на BILOT –
INTRALOT S.A. Group и Еврофутбол), както и
г-н Зисис Коциас (управител на фирма „Орбит”).
Годишното общо събрание на ГБСБ започна с встъпителна реч на председателя
на съвета г-н Стаматис Теодоропулос. Той
подчерта, че 2013 г. е била предизвикателна за бизнеса в България, но голяма част от
гръцките компании в страната са запазили
своята финансова стабилност. „Основните приоритети пред ГБСБ през 2014 г. ще се
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o Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο
στη Βουλγαρία (HBCB) πραγματοποίησε την ετήσια γενική συνέλευσή του
και εξέλεξε τρία νέα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιό του στις 2 Απριλίου στο Sofia Hotel
Balkan. Προς το Διοικητικό Συμβούλιο προσχώρησαν ο κ. Μηνάς Αγγελίδης (Γενικός Διευθυντής της
Coca-Cola HBC Bulgaria), ο κ. Νίκος Αρσενόπουλος
(Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Bilot Ίντραλοτ
Α.Ε. και Eurofootball) και ο κ. Ζήσης Κώτσιας (Διευθύνων Σύμβουλος της Orbit Ltd.).
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση του HBCB ξεκίνησε
με την εναρκτήρια ομιλία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σταμάτη Θεοδωρόπουλου,
ο οποίος επεσήμανε ότι το 2013 ήταν μια πρόκληση
για τις επιχερήσεις στη Βουλγαρία, αλλά η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων στη χώρα έχουν
διατηρήσει την οικονομική τους σταθερότητα. «Οι
βασική προτεραιότητα του HBCB για το 2014 είναι
η επέκταση του διαλόγου του οργανισμού με τις

Снимки: гбсб

Г

Трима нови членове в УС на ГБСБ
Τρία νέα μέλη στο Διοικητικό
Συμβούλιο του HBCB

фокусират върху разширяване на диалога ни
с държавните структури и институции, за
да насърчим българо-гръцкото бизнес партньорство“, каза още г-н Теодоропулос.
Изпълнителният директор г-н Минко
Герджиков направи отчет за дейността на
съвета през изминалата 2013 г. Той акценти-

κυβερνητικές δομές και τα θεσμικά όργανα για την
περαιτέρω προώθηση της ελληνοβουλγαρικής συνεργασίας», δήλωσε ο κ. Θεοδωρόπουλος.
Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του HBCB κ. Μίνκο
Γκερτζίκοφ παρουσίασε την έκθεση για τη δραστηριότητα του Συμβουλίου κατά το 2013. Συγκεκριμένα επικεντρώθηκε στο γεγονός ότι οι ελληνικές

ра върху факта, че в гръцките фирми в България работят над 40 хил. души, а 80% от
продукцията на компаниите е за износ. Г-н
Герджиков говори за медийната политика на
ГБСБ и с радост посочи, че дейностите на
организацията се увеличават. „През годината ГБСБ организира 11 събития от различно
естество в България и в Гърция и показа, че е
една социално отговорна институция“.
Г-н Евангелос Литрас, зам.-председател на
УС на ГБСБ и управител на Alpha Bank България, представи годишния финансов отчет
за 2013 г. Той подчерта изключително стабилното му финансово състояние. „Ние сме
оптимисти за финансовата 2014 г., каза г-н
Литрас, защото наблюдаваме по-добър и
благоприятен бизнес климат“. Отчетът за
дейността и финансовият отчет за 2013 г.
бяха приети единодушно от членовете на
ГБСБ. Членовете на УС бяха освободени от
отговорност за 2013 г.
Шестима от членовете на управителния съвет – г-н Евангелос Литрас (управител на Alpha Bank България), г-н Георгиос
Александрис (управител на „Александрис
Инженеринг”), Георгиос Русос (главен изпълнителен директор на „Интраком България”),
г-н Макис Мавропулос (главен изпълнителен
директор на Report BG), г-н Теодорос Полидорос (главен изпълнителен директор на
ICAP България и Cycle Credit България), както
и г-н Стаматис Теодоропулос (управител на
„Чипита България”) - бяха преизбрани за още
един мандат.
ГБСБ оценява високо безценната подкрепа
на Alpha Bank България и Обединена българска банка.

επιχειρήσεις στη Βουλγαρία απασχολούν πάνω
από 40 χιλιάδες άτομα και το 80% της παραγωγής
των επιχειρήσεων προορίζεται για εξαγωγές. Ο κ.
Γκερντζίκοφ μίλησε για την πολιτική των μέσων
επικοινωνίας του HBCB και με χαρά επεσήμανε ότι
οι δραστηριότητες του οργανισμού αυξάνονται:
«Κατά τη διάρκεια του έτους το HBCB διοργάνωσε 11 εκδηλώσεις διαφορετικού χαρακτήρα στη
Βουλγαρία και την Ελλάδα και απέδειξε ότι είναι
ένας κοινωνικά υπεύθυνος οργανισμός», δήλωσε ο
κ. Γκερτζίκοφ.
Ο κ. Ευάγγελος Λύτρας, Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία και Διευθυντής της Alpha Bank Βουλγαρίας, παρουσίασε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του
οργανισμού για το 2013. Τόνισε την ιδιαίτερα σταθερή οικονομική κατάστασή του. «Είμαστε αισιόδοξοι
σχετικά με τη χρηματοοικονομική κατάσταση για
το 2014, είπε ο κ. Λύτρας, επειδή παρακολουθούμε
καλύτερο και πιο ευνοϊκό επιχειρηματικό κλίμα».Οι
εκθέσεις δραστηριότητας και οικονομικής καταστάσης για το 2013 εγκρίθηκαν ομόφωνα από τα μέλη
του HBCB. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
απηλλάγησαν της ευθύνης για το 2013.
Έξι από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
– ο κ. Ευάγγελος Λύτρας (Διευθυντής της Alpha
Bank Βουλγαρίας), ο κ. Γιώργος Αλεξανδρής (Διευθύνων σύμβουλος της Aleksandris Engineering),
ο κ. Γιώργος Ρούσσος (Διευθύνων Σύμβουλος της
INTRACOM Bulgaria), ο κ. Μάκης Μαυρόπουλος (Διευθύνων σύμβουλος της Report BG), ο κ. Θεόδωρος Πολύδωρος (Διευθύνων Σύμβουλος της ICAP
Βουλγαρίας και της Cycle Credit Βουλγαρίας) και ο κ.
Σταμάτης Θεοδωρόπουλος (Διευθυντής της Chipita
Bulgaria) επανεξελέγησαν για άλλη μια θητεία.
Το HBCB εκτιμά την πολύτιμη υποστήριξη της
Alpha Bank Bulgaria και της United Bulgarian Bank.

Отчетът за
дейността и
финансовият отчет за
2013 г. бяха
приети единодушно от
членовете
на ГБСБ
Οι εκθέσεις,
δραστηριοτήτας και οικονομικής καταστάσης για το
2013, εγκρίθηκαν ομόφωνα
από τα μέλη
του HBCB
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осолството на Република Гърция
даде прием по повод националния
празник на Гърция – Деня на независимостта 25 март. За четвърта година поред събитието се проведе с подкрепата на Гръцкия бизнес съвет в България.
Повече от хиляда изтъкнати гости – посланици, министри и бизнесмени, представители на гръцката общност в България,
културни и обществени дейци и приятели
на Гърция в България – уважиха поканата
на посолството в Sofia Hotel Balkan. Министър-председателят на България г-н Пламен
Орешарски и посланикът на Кипър в България
Н.Пр. Ставрос Амвросиу уважиха събитието.
Приемът бе открит от гръцкия посланик
в София Н.Пр. Димостенис Стоидис. „Днес,
в XXI век, и тази година, която отбелязва
100-годишнината от началото на разрушителната Първа световна война, е наш дълг
да опитаме да извадим необходимите поуки
– че държавите трябва да оставят зад гърба
10 | ХОРИЗОНТИ / ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
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Πρεσβεία της Ελλάδας παρέθεσε δεξίωση με την ευκαιρία της εθνικής εορτής
της Ελλάδας – Ημέρα της Ανεξαρτησίας
25ης Μαρτίου. Για τέταρτη συνεχή χρονιά η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου
στη Βουλγαρία.
Περισσότεροι από χίλιοι διακεκριμένοι προσκεκλημένοι – πρέσβεις, υπουργοί και επιχειρηματίες,
εκπρόσωποι της ελληνικής κοινότητας στη Βουλγαρία, πρόσωπα της τέχνης και δημόσια πρόσωπα,
φίλοι της Ελλάδας στη Βουλγαρία – συμμετείχαν με
πρόσκληση της πρεσβείας στο Sofia Hotel Balkan.
Ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας κ.Ορεσάρσκι και
ο Πρέσβης της Κύπρου στη Βουλγαρία Σταύρος Αμβροσίου παρακολούθησαν την εκδήλωση.
Την δεξίωση άνοιξε ο Έλληνας Πρέσβης στη
Σόφια Δημοσθένης Στωίδης. «Σήμερα, στον ΧΧΙ
αιώνα, και φέτος για τον εορτασμό της 100ης επετείου από τον καταστροφικό Πρώτο Παγκόσμιο
Πόλεμο, είναι καθήκον μας να προσπαθήσουμε να
εξαγάγουμε τα αναγκαία διδάγματα – ότι τα κράτη

«Σήμερα, τα
κράτη πρέπει
να αφήσουν
πίσω τις δραματικές εμπειρίες του παρελθόντος και
να βρουν τα
θετικά στοιχεία τα οποία
να μετατρέψουν σε σύγχρονες σχέσεις
και δεσμούς»

Снимки: гбсб

Прием за 25 март
Δεξίωση για
την 25η Μαρτίου

„Днес държавите трябва
да оставят
зад гърба си
болезнените преживявания от
миналото и
да открият
положителните елементи, които да
превърнат в
съвременни
връзки и отношения”

си болезнените преживявания от миналото
и да открият положителните елементи,
които да превърнат в съвременни връзки и
отношения. Само така партньорството,
солидарността, толерантността, духът на
сътрудничество и демократичното поведение ще имат преимущество в днешния
свят“, каза г-н Стоидис.
Приемът премина в приятелска атмосфера и даде възможности за разговори и срещи.
ГБСБ благодари на своите патрони Alpha
Bank България и ОББ за подкрепата.

πρέπει να αφήσουν πίσω τις δραματικές εμπειρίες
του παρελθόντος και να βρουν τα θετικά στοιχεία
τα οποία να μετατρέψουν σε σύγχρονες σχέσεις και
δεσμούς. Μόνο έτσι η εταιρική σχέση, η αλληλεγγύη, η ανοχή, το πνεύμα συνεργασίας και δημοκρατικής συμπεριφοράς, θα επικρατήσουν στο σημερινό κόσμο», είπε ο κ. Στωίδης.
Η δεξίωση πέρασε σε μια φιλική και επίσημη
ατμόσφαιρα και επέτρεψε πολλές συζητήσεις και
συναντήσεις μεταξύ φίλων.
Το HBCB ευχαριστεί θερμά τους χορηγούς του
Alpha Bank Bulgaria και UBB για την υποστήριξη.
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Даниела Бобева на среща с ГБСБ
ВИЦЕПРЕМИЕРЪТ ПО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-ЖА ДАНИЕЛА БОБЕВА ГОВОРИ ПРЕД ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА И ОТГОВОРИ НА ТЕХНИТЕ ВЪПРОСИ

Η κα. Ντανιέλα Μπόµπεβα
στην συνάντησή της µε το ΕΕΣΒ
H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑ. ΝΤΑΝΙΕΛΑ ΜΠΟΜΠΕΒΑ ΜΙΛΗΣΕ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
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τις 11 Μαρτίου 2014 στην αίθουσα «Σρεντέτς» του Sofia Hotel Balkan, πραγµατοποιήθηκε µια συνάντηση µεταξύ
εκπροσώπων του Ελληνικού Επιχειρηµατικού Συµβουλίου στη Βουλγαρία (HBCB) και της
Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης με αρμοδιότητα την
Οικονομική Ανάπτυξη της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας κα. Ντανιέλα Μπόµπεβα. Στη συνάντηση παευρέθηκαν πάνω από 120 µάνατζερς και υπάλληλοι
των εταιρειών – µελών του HBCB. Ο Πρέσβης της

СНИМКИ: ГБСБ

Н

а 11 март 2014 г. в зала „Средец“
на „София Хотел Балкан“ се проведе бизнес среща с вицепремиера по икономическо развитие
на Република България г-жа Даниела Бобева.
На срещата присъстваха над 120 мениджъри и служители на компаниите – членки на
ГБСБ. Посланикът на Гърция в България Н.Пр.
Димостенис Стоидис, както и посланикът
на Кипър в България Н.Пр. Ставрос Амвросиу

уважиха важното събитие.
Темата на срещата беше „Инвестиционната политика на българското правителство и стъпки за подкрепа на бизнес климата в страната”. След като беше поздравена
от изпълнителния директор на ГБСБ
г-н Минко Герджиков и от председателя на
управителния съвет на съвета и генерален
директор на „Чипита България“ г-н Стаматиос Теодоропулос, г-жа Бобева изнесе встъпителна реч по темата на събитието.
Вицепремиер Бобева подчерта, че българската икономика е успяла да покаже изключителна устойчивост и се очаква ръст на БВП
в рамките на 1% през 2014 г. Тя гарантира на
гостите на събитието устойчива фискална
рамка и каза, че не се планира увеличение на
данъците, с което България ще се задържи
като една от страните с най-ниски данъчни
нива в Европа. Като първи стъпки правителството на г-жа Бобева е стартирало
значителни реформи в сферата на обществените поръчки. Предстои реформа за намаляване на административните тежести за
бизнеса и гражданите.
„Стоим на страната на бизнеса”, каза
г-жа Бобева и сподели с гостите стратегията на правителството за подпомагане
на малки и средни предприятия в България.
Част от нея е насърчаване на лоялната конкуренция. „Готови сме да си сътрудничим с
бизнеса в тази област”, заключи вицепремиерът (на стр. 30 можете да прочетете и
ексклузивното интервю, което г-жа Бобева
даде за читателите на „Балкански хоризонти“).
След речта на вицепремиера беше открита оживена дискусия. Г-н Евангелос Литрас,

Министър
Бобева подчерта, че
българската
икономика е
показала изключителна устойчивост и
се очаква
ръст на БВП
в рамките
на 1% през
2014 г.
Η Υφυπουργός
κα. Μπόμπεβα τόνισε ότι
η βουλγαρική
οικονομία έχει
δείξει εξαιρετική ανθεκτικότητα και το
2014 αναμένεται αύξηση του
ΑΕΠ της τάξης
του 1%

Ελλάδας στη Βουλγαρία κ. Δηµοσθένης Στωίδης και
ο Πρέσβης της Κύπρου στη Βουλγαρία κ. Σταύρος
Αµβροσίου επίσης παρακολούθησαν το σηµαντικό
γεγονός. Το θέµα της συνάντησης ήταν «Η επενδυτική πολιτική της βουλγαρικής κυβέρνησης και µέτρα
για τη στήριξη του επιχειρηµατικού κλίµατος στη
χώρα». Αφού έγινε δεκτή από τον εκτελεστικό διευθυντή HBCB κ. Μίνκο Γκερντζίκοφ και τον Προέδρο
του Διοικητικού Συµβουλίου του HBCB και Γενικό
Διευθυντή της Chipita Bulgaria κ. Σταµάτιο Θεοδωρόπουλο, η κα. Μπόµπεβα απηύθυνε εισαγωγική
οµιλία σχετικά µε το θέµα της εκδήλωσης.
Η Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κα. Μπόµπεβα τόνισε ότι η βουλγαρική οικονοµία έχει δείξει
εξαιρετική ανθεκτικότητα και το 2014 αναµένεται
αύξηση του ΑΕΠ της τάξης του 1%. H Αντιπρόεδρος
της Κυβέρνησης εγγυήθηκε στους επισκέπτες ένα
βιώσιµο δηµοσιονοµικό πλαίσιο, δήλωσε ότι δεν
υπάρχουν σχέδια για την αύξηση των φόρων και
η Βουλγαρία παραµένει µία από τις χώρες µε τους
χαµηλότερους φορολογικούς συντελεστές στην
Ευρώπη. Ως πρώτο βήµα, η κυβέρνηση της κα.
Μπόµπεβα έχει ξεκινήσει σηµαντικές µεταρρυθµίσεις στις δηµόσιες συµβάσεις. Ακολουθεί η µεταρρύθµιση για τη µείωση του διοικητικού φόρτου για
τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.
«Στεκόµαστε στο πλευρό των επιχειρήσεων»,
δήλωσε η κα. Μπόµπεβα και γνωστοποίησε στους
επισκέπτες την στρατηγική της κυβέρνησης για
τη στήριξη των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων
στη Βουλγαρία. Μέρος της είναι η προαγωγή του
θεµιτού ανταγωνισµού. «Είµαστε έτοιµοι να συνεργαστούµε µε τις επιχειρήσεις στον τοµέα αυτό»,
κατέληξε η Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης (στην
30η σελίδα µπορείτε να διαβάσετε µια αποκλειστική συνέντευξη της κα. Μπόµπεβα στους αναγνώστες των Βαλκανικών Οριζόντων»). Μετά την οµιλία
της Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης ξεκίνησε έντονη
συζήτηση µεταξύ των παρευρισκοµένων. Ο κ. ΕυάγХОРИЗОНТИ / ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ | 13
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управител на Alpha Bank България, беше от
първите, които взеха думата. След него с
мнения и въпроси се включиха г-н Емил Найденов, представляващ Sienit Holding JSC, г-н
Георгиос Русос, главен изпълнителен директор на Интраком България, г-жа
Маргарита Кариди, изпълнителен
директор на Банка Пиреос България, г-н Атанасиос Куцопулос,
изпълнителен директор Банка Пиреос. Г-н Юлиян Михов, директор
„Бизнес развитие“ в Ernst & Young,
и г-жа Соня Пенкова, генерален
директор в Cypbul Enterprises Ltd.,
също поставиха своите въпроси на вицепремиера. В дискусията взеха участие и г-н Светослав
Младенов, изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции, и посланиците на Гърция и Кипър в
България Н.Пр. Димостенис Стоидис и Н.Пр.
Ставрос Амвросиу.
HBCB би искал да благодари на своите
членове и приятели за проявения интерес
и участие в събитието, както и на своите
патрони – Alpha Bank България и Обединена
българска банка, за тяхната незаменима подкрепа.
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γελος Λύτρας, Διευθυντής της Alpha Bank Βουλγαρίας, ήταν ο πρώτος που πήρε το λόγο. Μετά από
αυτόν µε σχόλια και ερωτήσεις συµµετείχαν: ο κ.
Εµίλ Νάιντενοφ, εκπρόσωπος του Sienit Holding
JSC, ο κ. Γεώργιος Ρούσσος, Διευθύνων Σύµβουλος της INTRACOM Βουλγαρίας, η
κα Μαργαρίτα Καρύδη, Διευθύνων
Σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
στη Βουλγαρία, ο κ. Αθανάσιος Κουτσόπουλος CEO της Τράπεζας Πειραιώς. Ο κ. Ιουλιάν Μίχοφ, υπεύθυνος
Business Development στην E&Y, και
η κα Σόνια Πετκόβα, Γενικός Διευθυντής της Cypbul Enterprises ΕΠΕ,
επίσης υπέβαλαν τις ερωτήσεις τους
στην Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης.
Στη συζήτηση πήραν µέρος ο κ. Σβετοσλάφ Μλαντένοφ, εκτελεστικός διευθυντής της Βουλγαρικής Υπηρεσίας Επενδύσεων και οι πρέσβεις της Ελλάδας και της
Κύπρου στη Βουλγαρία κ. Δηµοσθένης Στωίδης και
κ. Σταύρος Αµβροσίου.
Το Ελληνικό Επιχειρηµατικό Συµβούλιο στη
Βουλγαρία θα ήθελε να ευχαριστήσει τα µέλη και
τους φίλους του για το ενδιαφέρον και τη συµµετοχή τους στην εκδήλωση και τους χορηγούς του, τις:
Alpha Bank Bulgaria και United Bulgarian Bank, για
την αναντικατάστατη υποστήριξή τους.

EY Bulgaria за данъчните
предизвикателства в
Гърция и в България
EY Bulgaria – φορολογικές
προκλήσεις σε Ελλάδα και
Βουλγαρία

Снимка: гбсб

П

оредното събитие, което Гръцкият бизнес съвет в България
(ГБСБ) организира с цел да даде
възможност на членовете си да
разширят своите знания, беше съвместната
презентация на българския и гръцкия офис на
глобалната консултантска компания „Ърнст
и Янг“. На събитието, което се проведе в началото на февруари в една от големите конферентни зали на Sofia Hotel Balkan присъстваха повече от 100 мениджъри.
Събитието „2014: Данъците в Гърция и в
България: предизвикателства и възможности
за презгранични бизнеси“ предложи богата
информация, представена близо три часа от
топексперти на „Ърнст и Янг“. Техните презентации предизвикаха бурни дебати и повдигнаха много нови теми за гостите на събитието. То беше открито от изпълнителния
директор на ГБСБ г-н Минко Герджиков.
В първата част на семинара г-н Александрос
Каракитис, данъчен партньор в „Ърнст и Янг
Гърция”, представи актуалното развитие при
данъчното законодателство в страната и
как те се отразяват на българските представителства на гръцки компании. Във втората
част на презентациите г-н Виктор Михов,
данъчен мениджър в EY Bulgaria, говори за скритото разпределение на печалба и съответните правила в България. Изпълнителният директор на EY Bulgaria г-н Милен Райков направи
обобщение на последната информация по
отношение на финансирането от Европейския
съюз. Г-н Борис Смилянов, правен мениджър
в EY Bulgaria, говори за Закона за защита на
потребителите в контекста на актуалните
изменения в него.
Презентациите бяха последвани от коктейл, което даде възможност на гостите да
дискутират повдигнатите теми и да обменят идеи и мнения в неформална атмосфера.
ГБСБ благодари за подкрепата на своите
патрони Обединена българска банка и Alpha
Bank България.

Александрос Каракитис,
данъчен партньор в
„Ърнст и Янг Гърция”
Αλέξανδρος Καρακίτης,
φορολογικός συνεργάτης στην Ernst & Young
Ελλάδας

Τ

Г-н Милен
Райков направи обобщение на
последните
информации
по отношение на финансирането
от Европейския съюз
κ. Μιλέν Ράικοφ συνόψισε
τις επίκαιρες
πληροφορίες
σχετικά με τη
χρηματοδότηση από την
Ευρωπαϊκή
Ένωση

ο Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο
στη Βουλγαρία (HBCB) για ακόμα μια
φορά οργανώσε εκδήλωση με σκοπό
τα μέλη του να επεκτείνουν τις γνώσεις
τους με μια κοινή παρουσίαση που έγινε από το
βουλγαρικό και ελληνικό γραφείο της παγκόσμιας
εταιρείας συμβούλων Ernst & Young. Στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου σε μια μεγάλη αίθουσα συνεδρίων του
ξενοδοχείου Sofia Hotel Balkan, συμμετείχαν περισσότερα από 100 στελέχη.
Η επωνυμία «2014: Οι φόροι στην Ελλάδα και
στη Βουλγαρία: προκλήσεις και ευκαιρίες για διασυνοριακές επιχείρησεις» παρέθετε μια πληθώρα
πληροφοριών που παρουσιάστηκε σε μια διάλεξη
σχεδόν τριών ωρών, από κορυφαίους ειδικούς της
Ernst & Young. Οι παρουσιάσεις τους προκάλεσαν
θυελλώδεις συζητήσεις και έθεσαν πολλά νέα ζητήματα για τους επισκέπτες της εκδήλωσης που εγκαινιάστηκε από τον εκτελεστικό διευθυντή του HBCB
κ. Μίνκο Γκερτζίκοφ.
Στο πρώτο μέρος του σεμιναρίου ο κ. Αλέξανδρος Καρακίτης, φορολογικός συνεργάτης στην
Ernst & Young Ελλάδας, παρουσίασε τις τρέχουσες
εξελίξεις στη φορολογική νομοθεσία στη χώρα και
πώς αυτές επηρεάζουν τις βουλγαρικές αντιπροσωπίες των ελληνικών επιχειρήσεων.
Στο δεύτερο μέρος της παρουσίασής ο κ. Βίκτορ
Μίτεφ, φορολογικός διευθυντής στη EY Bulgaria,
αναφέρθηκε στην κρυφή διανομή των κερδών και
τους συναφείς κανόνες στη Βουλγαρία. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της EY Bulgaria κ. Μιλέν Ράικοφ
συνόψισε τις επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με
τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο
κ. Μπόρις Σμιλιάνοφ, νομικός διευθυντής στην EY
Bulgaria αναφέρθηκε στο Νόμο περί προστασίας
των καταναλωτών καθώς και στο πλαίσιο των τρεχουσών τροποποιήσεών του.
Τις παρουσιάσεις ακολούθησε ένα κοκτέιλ, το
οποίο έδωσε στους επισκέπτες την ευκαιρία να συζητήσουν τα θέματα που τέθηκαν και να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις σε μια χαλαρή ατμόσφαιρα.
Το HBCB ευχαριστεί για την υποστήριξή τους
United Bulgarian Bank και Alpha Bank Βουλγαρίας.
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Партията на Борисов ГЕРБ получи
най-много гласове на евроизборите, но остава в опозиция
Το Κόμμα GERB του κ. Μπορίσοφ
έλαβε τις περισσότερες ψήφους στις
ευρωεκλογές, αλλά παραμένει στην
αντιπολίτευση

Ново позициониране
Nέα τοποθέτηση
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Изборите за новия Европейски
парламент запазиха политическото статукво в
България, но промени неизбежно
ще има
от Николай Перуков

Οι νέες εκλογές
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
διατήρησαν το
πολιτικό status
quo στη Βουλγαρία, αλλά οι
αλλαγές είναι
αναπόφευκτες
Του Νικολάι Περούκοφ

Τ

ο συμπέρασμα των βουλγαρικών εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο στα
τέλη Μαΐου 2014, είναι ότι το πολιτικό
status quo στη χώρα παραμένει, αλλά
αναπόφευκτα με αναδιάταξη των αναλογιών σε
αυτό. Το αποτελέσμα των εκλογών, ούτως ή άλλως,
θεωρείται ως ένδειξη της εμπιστοσύνης του εκλογικού σώματος στην κυβέρνηση και μια πιθανή
πρόβα τζενεράλε για τις μελλοντικές εκλογές. Η
σύγκριση μεταξύ των εκλογών για το Ευρωπαϊκό
και για το Εθνικό Κοινοβούλιο εξακολουθεί να είναι
σχετική, εξαιτίας της παραδοσιακά σημαντικής διαφοράς στην προσέλευση των ψηφοφόρων. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, ωστόσο, σκιαγραφούν
τις πιθανότητες των κομμάτων με ευρωβουλευτές
να συμμετάσχουν στην επόμενη κυβέρνηση, καθώς και το βάρος τους στην επόμενη κυβέρνηση.
Ημέρες μετά την ψηφοφορία, η κυβέρνηση του
κ. Ορεσάρσκι επιβίωσε από την τέταρτη πρόταση
μομφής μέσα σε ένα χρόνο. Ζητήθηκε από GERB,

Снимка: Forbes

И

зводът от българския избор за
Европейски парламент в края на
май 2014 г. е, че политическото
статукво в страната се запазва,
но с неизбежно пренареждане на позициите
в него. На вота така или иначе се гледаше
като показател за доверието от избирателите в правителството и евентуална
генерална репетиция за бъдещи парламентарни избори. Сравнението между избори за
европейски и национален парламент все пак е
относително заради традиционно значителната разлика в избирателната активност.
Резултатите от гласуването обаче очертават шансовете на партиите с евродепутати за участие, както и тежестта им в следващото управление.
Дни след вота правителството на Пламен Орешарски оцеля при четвърти вот на
недоверие в рамките на една година. Той бе

Избори за
Европейски
парламент
25.05.2014 г.
Εκλογές για
το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο
στις 25/5/2014
Резултати /
Αποτελέσματα
ГЕРБ / GERB

30.4%
БСП / BSP

18.93%
ДПС / DPS

17.27%
България
без цензура/
Βουλγαρία χωρίς
λογοκρισία

10.66%

Реформаторски
блок / Μπλοκ των
Μεταρρυθμιστών

6.45%

Мандати / Βουλευτές

поискан от ГЕРБ заради провал в енергийната
политика. След гласуването Орешарски обаче говори за промени сред министрите. Така,
като резултат от евровота основните
играчи в българската политика тепърва ще
се договорят за бъдещото разпределение на
ролята си в управлението. От това ще зависи
бъдещето на кабинета „Орешарски“, съответно дали и кога ще има предсрочни избори.
Вотът на евроизборите отново даде на
ГЕРБ основания да твърди, че като първа
политическа сила в страната властта є принадлежи. Само по себе си силното представяне на ГЕРБ не беше достатъчно за падането
на кабинета. За лидера на партията Бойко
Борисов ходовете за връщане във властта
минават през възстановяване на отношенията с ДПС, но към момента е спорно дали той
ще се реши на такъв сценарий.
В същото време чрез евроизборите оглавяваната от Лютви Местан партия ДПС
затвърди тежестта си като политическата сила, от която зависи властта. Така ДПС
може да се поздрави с успех, основно за сметка на коалиционния си партньор БСП.
Именно при социалистическата партия е
най-големият проблем – БСП постигна резултат, почти изравнен с този на ДПС. И въпреки че на парламентарни избори той едва
ли ще бъде същият, ударът върху авторитета на ръководството на БСП и персонално
на Сергей Станишев е сериозен. Това може
да се отрази върху лидерската му позиция в
лявата партия. Една от формациите, които
взе реални гласоподаватели от БСП, е проектът на президента Георги Първанов АБВ.
Той претърпя провал и спечели само 4% от
гласовете на евроизборите, но дългосрочно
партията може да се превърне във фактор
за определянето на бъдещето на левицата.
Представянето на новия играч в българския политически живот - „България без
цензура“ на Николай Бареков, беше важно в
качеството му на пилотен самостоятелен
проект със сериозно и донякъде неясно финансиране. Резултатът на партията - близо
11%, бе постигнат с мощна медийна кампания. Дали проектът на Бареков е устойчив,
би станало ясно чак на евентуални парламентарни избори. След това пък ще се разбере
каква ще е ролята на „България без цензура“ в
българския политически живот въобще.
Спечеленото едно място в Европейския
парламент може да се определи като успешен изборен дебют на новосъздадения десен
съюз в лицето на Реформаторския блок. Той
обаче се състои от пет партии, които тепърва трябва да преодолеят напреженията
помежду си. От това ще зависи влиянието
на „реформаторите“ на потенциалните вътрешни парламентарни избори.

6
44

1 2
Избирателна активност
Προσέλευση ψηφοφόρων
Средно в ЕС /
Μέσος όρος της ΕΕ 43%
България /
Βουλγαρία 36%

Източник: ЦИК / Πηγή: CEC

εξαιτίας της αποτυχίας στην ενεργειακή πολιτική. Μετά την ψηφοφορία, όμως, ο κ. Ορεσάρσκι
μίλησε για αλλαγές μεταξύ των υπουργών. Έτσι,
ως αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, οι μείζονες παράγοντες στην πολιτική της Βουλγαρίας θα πρέπει
τώρα να συμφωνήσουν για τους μελλοντικούς τους
ρόλους στη διοίκηση. Από αυτό θα εξαρτηθεί το
μέλλον της θητείας του κ. Ορεσάρσκι και αντίστοιχα, αν και πότε θα υπάρξουν πρόωρες εκλογές.
Η ψηφοφορία στις ευρωεκλογές έδωσε και πάλι
λόγους στο GERB να υποστηρίζει ότι, ως πρώτη
πολιτική δύναμη της χώρας, της ανήκει η εξουσία.
Από μόνες τους οι ισχυρές επιδόσεις του GERB δεν
ήταν αρκετές για την πτώση του Υπουργικού Συμβουλίου. Για τον αρχηγό του κόμματος κ. Μπόικο
Μπορίσοφ οι κινήσεις για να επιστρέψει στην εξουσία περνάνε μέσω της εκ νέου εμπλοκής του με το
DPS, αλλά αυτή τη στιγμή είναι αμφίβολο κατά πόσον θα ληφθεί απόφαση για ένα τέτοιο σενάριο.
Την ίδια στιγμή μέσα από τις ευρωπαϊκές εκλογές το κόμμα DPS με επικεφαλής τον Ahmed Lutfi
Mestan επιβεβαίωσε το βάρος του ως πολιτική
δύναμη, από την οποία εξαρτάται η εξουσία. Έτσι
το DPS μπορεί να χαιρετιθεί με επιτυχία, κυρίως για
λογαριασμό του κυβερνητικού του ετέρου BSP.
Ακριβώς, στο Σοσιαλιστικό Κόμμα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, το BSP πέτυχε αποτέλεσμα,
σχεδόν ίσο με εκείνο του DPS. Και παρόλο που
στις βουλευτικές εκλογές, το αποτέλεσμα δύσκολα
θα μπορούσε να είναι το ίδιο, το χτύπημα για την
εξουσία της ηγεσίας του BSP καθώς και του κ. Σεργκέι Στανίσεφ είναι σοβαρό. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την ηγετική του θέση στο Αριστερό Κόμμα.
Ένας από τους σχηματισμούς, που πήρε πραγματικά ψηφοφόρους από το BSP, είναι το πρότζεκτ του
Προέδρου Γκεόργκι Παρβάνοφ ABV. Δεν κατόρθωσε να κερδίσει παρά μόνο το 4% των ψήφων
στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά
μακροπρόθεσμα το κόμμα μπορεί να γίνει ένας
παράγοντας για τον καθορισμό του μέλλοντος της
Αριστεράς.
Η παρουσίαση του νέου παίκτη στη βουλγαρική πολιτική ζωή - «Βουλγαρία χωρίς λογοκρισία»
του Νικολάου Μπαρέκοφ ήταν σημαντική, ως ένα
ξεχωριστό πιλοτικό πρόγραμμα με σοβαρή και κάπως ασαφή χρηματοδότηση. Το αποτέλεσμα του
κόμματος, σχεδόν 11%, επιτεύχθηκε με μια ισχυρή
εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης. Εάν το σχέδιο
Μπαρέκοφ είναι ανθεκτικό, θα καταστεί σαφές
μόνο σε πιθανές βουλευτικές εκλογές. Τότε θα γίνει
κατανοητός ποιος είναι ο ρόλος του «Βουλγαρία
χωρίς λογοκρισία» στη βουλγαρική πολιτική ζωή
γενικότερα.
Η κερδισμένη μία έδρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να θεωρηθεί ως επιτυχημένο
ντεμπούτο της νεοεμφανιζόμενης δεξιάς Ένωσης
στο πρόσωπο του Μπλοκ των Μεταρρυθμιστών.
Ωστόσο, αυτό αποτελείται από πέντε κόμματα που
πρέπει ακόμη να ξεπεράσουν τις εντάσεις μεταξύ
τους. Αυτό θα καθορίσει την επιρροή των «μεταρρυθμιστών» σε πιθανές εσωτερικές εκλογές.
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Опасно
изравняване
Eπικίνδυνη
ευθυγράμμιση
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Днес осигурените в България вече
издържат по
почти един
пенсионер, а
прогнозата за
2060 г. е
плашеща
от Николай Перуков

Σήμερα, οι
ασφαλισμένοι
στη Βουλγαρία
συντηρούν ήδη
σχεδόν από ένα
συνταξιούχο
και η πρόβλεψη
για το 2060 είναι
τρομακτική
Του Νικολάι Περούκοφ

Τ

ο έλλειμμα της κρατικής κοινωνικής
ασφάλισης το 2013 έχει μειωθεί κατά
σχεδόν 33 εκατ. λέβα σε σύγκριση με το
2012. Αυτό το αποτέλεσμα είναι περίπου 93 εκατομμύρια λέβα καλύτερο από ό, τι είχε
προγραμματιστεί. Η θετική είδηση για
 το Εθνικό
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (NSSI) είναι, ότι το
περασμένο έτος η τρύπα στην κρατική κοινωνική
ασφάλιση μειώθηκε ελαφρά, φθάνοντας σε 1,8 δισ.
λέβα.
Ο κύριος λόγος για τα καλύτερα αποτελέσματα
είναι ότι το κόστος των συντάξεων είναι μικρότερο
από το προγραμματισμένο, λόγω του μειωμένου
αριθμού των συνταξιούχων. Ταυτόχρονα, ωστόσο,
ο αριθμός των ανθρώπων που πληρώνουν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης μειώθηκε επίσης, με
αποτέλεσμα να δυσκολεύεται και η απόδοση των
εσόδων στην κρατική κοινωνική ασφάλιση. Αυτό
δείχνουν τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του Εθνικού Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Κατά τα επόμενα χρόνια, όμως, η τρύπα στον
προϋπολογισμό του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης θα συνεχίσει να αυξάνεται, ως αποτέλεσμα
της αυξανόμενης γήρανσης του πληθυσμού και της
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Д

ефицитът на държавното обществено осигуряване през
2013 г. е намалял с близо 33 млн.
лв. спрямо 2012 г. Това е резултат с близо 93 млн. лв. по-добър от планирания. Положителната новина за Националния
осигурителен институт (НОИ) означава, че
през миналата година дупката в държавното обществено осигуряване се свива слабо и
достига 1.8 млрд. лв.
Основната причина за по-добрите резултати е, че разходите за пенсии са по-малко от планираните заради намалелия брой
пенсионери. Същевременно обаче броят на
хората, които внасят осигуровки, също се е
свил и в резултат се затруднява и изпълнението на приходната част при държавното
обществено осигуряване. Това показват данните от годишния отчет на НОИ.
През следващите години обаче дупката в бюджета на осигурителната система
ще продължи да расте като ефект от все
по-застаряващото население и паралелно
намаляващата работна сила. Осигурените

вече почти са се изравнили с хората, излезли от пазара на труда, и са спаднали до 2.7
млн. души. Това означава, че всеки работещ
издържа по почти един пенсионер. Ако тенденцията се запази, през 2060 г. дупката в
бюджета на фонд „Пенсии“ ще се е увеличила
над четири пъти и дефицитът ще достига
почти 9 млрд. лв. Такава е песимистичната
прогноза на НОИ.
Разходите на държавното обществено
осигуряване през миналата година са били
почти 9 млрд. лв., или почти 10% от БВП.
Освен разходите за пенсии те включват
още обезщетения за безработни, социално
слаби и майчински. От НОИ изчисляват, че
спестили 72 млн. лв. спрямо планираните.
Това идва основно от намалелите плащания
за пенсии, но са направени и по-малко разходи спрямо планираните по всички фондове
на държавното осигуряване с изключение на
някои краткосрочни обезщетения (болнични
и отглеждане на малко дете например).
Едновременно с това обаче събраните
приходи също са по-малко от заложените с
38 млн. лв. Основната причина за това е, че
броят на осигуряващите се в системата е
бил по-малък от очакваното с почти 48 хил.
души. Вноски за пенсия през 2013 г. са правили едва 2.7 млн. души. Затова и приходите
от осигуровки са с 67 млн. лв. под първоначално разчетените 4.2 млрд. лв. Така остатъкът до разходите от 9 млрд. лв. трябва
да дойде от държавния бюджет. Трансферът от държавата не само покрива 12% от
доходите на всички осигурени, бюджетът
също така покрива и дефицита в системата. Калкулацията показва, че през 2013 г. от
държавната хазна в държавното обществено осигуряване са трансферирани 4.7 млрд.
лв..
Въпреки по-добрия общ резултат в системата на общественото осигуряване
фонд „Пенсии“ вече представлява проблем.
През 2013 г. той е превишил предвидения в
бюджета дефицит. Там недостигът е бил с
47 млн. лв. повече от планираното и е достигнал почти 1.8 млрд. лв. (така на практика почти целият дефицит в системата
идва от фонд „Пенсии“).
В същото време през 2013 г. са се пенсионирали почти 9 хил. души по-малко в
сравнение с година по-рано. Причината е
реформата от 2012 г., след която стажът
и възрастта за пенсиониране започнаха да
нарастват с по 4 месеца годишно. Така на пазара на труда през предходните две години
останаха повече хора. Реформата беше спряна през тази година от кабинета „Орешарски“ и това вероятно ще доведе до по-голям
брой нови пенсионери за тази година.

През 2013 г.
от държавния бюджет
в държавното обществено
осигуряване
са трансферирани 4.7
млрд. лв.
Το 2013 από
τον κρατικό
προϋπολογισμό στην κρατική κοινωνική ασφάλιση
μεταφέρθηκαν
κεφάλαια 4,7
δισ. λέβα

Брой осигурени в
България (2013 г.):
Αριθμός
ασφαλισμένων στη
Βουλγαρία (2013):

2.7
МЛН. / εκατ.

Брой пенсионери в
България (2013 г.):
Αριθμός
συνταξιούχων στη
Βουλγαρία (2013):

2.2
МЛН. / εκατ.

Източник: ЦИК / Πηγή: CEC

συρρίκνωσης του εργατικού δυναμικού παράλληλα. Οι ασφαλισμένοι είναι σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τους ανθρώπους εκτός αγοράς εργασίας και
μειώθηκαν σε 2,7 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι
κάθε εργαζόμενος συντηρεί σχεδόν έναν συνταξιούχο. Εάν η τάση αυτή συνεχιστεί το 2060 το έλλειμμα του προϋπολογισμού του Ταμείου Συντάξεων θα αυξηθεί περισσότερο από τέσσερις φορές
και θα φθάσει σχεδόν 9 δισεκατομμύρια λέβα. Τόσο
απαισιόδοξη είναι η πρόβλεψη του Ιδρύματος.
Το κόστος της κρατικής κοινωνικής ασφάλισης
πέρυσι ήταν σχεδόν 9 δισεκατομμύρια λέβα ή περίπου 10% του ΑΕΠ. Εκτός από το κόστος των συντάξεων, περιλαμβάνονται επίσης παροχές για τους
ανέργους, τους κοινωνικά αδύναμους και τη μητρότητα. Από το ΕΙΚΑ εκτιμούν ότι εξοικονόμησαν
72 εκατομμύρια λέβα σε σχέση με το πρόγραμμα.
Αυτό προέρχεται κυρίως από τη μείωση των πληρωμών για συντάξεις, αλλά γίναν και περικοπές στο
κόστος σε σχέση με τον προγραμματισμό για όλα
τα ασφαλιστικά ταμεία με εξαίρεση ορισμένες βραχυπρόθεσμες παροχές (για νοσοκομειακή ή για την
ανατροφή ενός μικρού παιδιού, για παράδειγμα).
Ταυτόχρονα, όμως, τα έσοδα που συλλέχθηκαν
είναι επίσης λιγότερα από τα προβλεπόμενα με 38
εκατ. λέβα. Ο κύριος λόγος είναι ότι ο αριθμός των
ασφαλισμένων στο σύστημα ήταν χαμηλότερος
από το αναμενόμενο κατά περίπου 48 χιλιάδες άτομα. Τις συνταξιοδοτικές εισφορές το 2013 πλήρωσαν μόνο 2,7 εκατομμύρια άτομα. Ως εκ τούτου, τα
έσοδα από τις εισφορές ήταν 67 εκατομμύρια λέβα
λιγότερα από τα 4,2 δισ. λέβα, που είχαν αρχικά
προβλεφθεί. Έτσι, για να αντισταθμιστεί το κόστος
των 9 δις λέβα, το υπόλοιπα χρήματα θα πρέπει να
καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι
μεταβιβάσεις από το κράτος δεν καλύπτουν μόνο
το 12% του εισοδήματος όλων των ασφαλισμένων,
αλλά ο προϋπολογισμός καλύπτει επίσης και το
έλλειμμα στο σύστημα. Ο υπολογισμός δείχνει ότι
το 2013 το Υπουργείο Οικονομικών για την κρατική
κοινωνική ασφάλιση μετέφερε κεφάλαια της τάξης
των 4,7 δισ. λέβα. Παρά την καλύτερη συνολική
βαθμολογία στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης,
το Ταμείο Συντάξεων πλέον παρουσιάζει πρόβλημα. Το 2013 έχει υπερβεί το προβλεπόμενο έλλειμμα του προϋπολογισμού. Υπήρχε έλλειψη 47 εκατ.
λέβα περισσότερο από το προγραμματισμένο και
έφθασε σχεδόν 1,8 δισ. λέβα (έτσι το σύνολο σχεδόν του ελλείμματος στο σύστημα προέρχεται από
το Ταμείο Συντάξεων). Ταυτόχρονα, το 2013 συνταξιοδοτήθηκαν περίπου 9 χιλιάδες λιγότεροι από ό,
τι ένα χρόνο νωρίτερα. Ο λόγος είναι η μεταρρύθμιση του 2012, μετά την οποία τα χρόνια υπηρεσίας
και η ηλικία συνταξιοδότησης αυξήθηκαν κατά 4
μήνες ανά έτος. Έτσι, στην αγορά εργασίας κατά τα
δύο προηγούμενα χρόνια παρέμειναν περισσότερα
άτομα. Η μεταρρύθμιση, ωστόσο, σταμάτησε φέτος από το Υπουργικό Συμβούλιο του κ. Ορεσάρσκι
και πιθανόν να οδηγήσει σε ένα μεγαλύτερο αριθμό νέων συνταξιούχων φέτος.
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Политика / πολιτική

Газова диверсификация
Διαφοροποίηση του φυσικού αερίου

Техническият проект на интерконекторната връзка между
България и Гърция ще бъде готов
до края на тази година. Това заяви
министърът на икономиката и
енергетиката Драгомир Стойнев след среща с азербайджанския
си колега Натиг Алиев. Тръбата е
важна, за да се диверсифицират
газовите доставки към България.
Няколко банки вече са предложили
да финансират изграждането на
интерконекторната връзка между България и Гърция. Желанието
на правителството е до края на
тази или в началото на следващата година да започне и строителството на обекта. Ако това се
случи, ще означава, че е наваксано
изоставането по изграждането
на тръбата, заяви още министър Стойнев.

Το τεχνικό σχέδιο της διασύνδεσης μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας
θα είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του
τρέχοντος έτους. Αυτό δήλωσε ο
υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας
Ντράγκομιρ Στόινεφ μετά από μια
συνάντηση με τον Αζέρο συνάδελφό του Νατίγκ Αλίεφ. Ο αγωγός είναι
σημαντικός για να διαφοροποιηθούν οι παροχές αερίου στη Βουλγαρία. Πολλές τράπεζες έχουν ήδη
προσφερθεί να χρηματοδοτήσουν
την κατασκευή της διασύνδεσης μεταξύ Βουλγαρίας και της Ελλάδας. Η
επιθυμία της κυβέρνησης είναι μέχρι
το τέλος του τρέχοντος έτους ή τις
αρχές του επόμενου έτους να ξεκινήσει η κατασκευή της εγκατάστασης. Εάν αυτό συμβεί, θα σημαίνει
ότι καλύψαμε το χαμένο χρόνο στην
κατασκευή του αγωγού, δήλωσε ο
υπουργός κ.Στόινεφ.

Бави се
закупуването
на „Химко“
Καθυστερεί
η εξαγορά της Himko

Държавата е отделила средства за купуването и
модернизацията на торовия завод „Химко” – Враца,
съобщи министърът на икономиката и енергетиката
Драгомир Стойнев. В момента се очаква провеждането на втори търг за продажбата на завода. Делото на
дружеството „Ново Химко“ за уточняване на собственика на активите на торовия завод е единствената
причина, която забавя продажбата.
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Нов районен
прокурор на София
Νέος περιφερειακός
εισαγγελέας της Σόφιας

Висшият съдебен съвет (ВСС) избра досегашния говорител на Софийската районна
прокуратура Петър Белчев за неин ръководител. Той беше считан за фаворит, като за
него гласуваха 17 от членовете на съвета,
един беше против, а петима се въздържаха.
За другия кандидат - Асен Христов, гласува
само един член на ВСС, шестима - против, а
16 се въздържаха.
Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο (ΑΔΣ)
επέλεξε το νυν πρόεδρο της Περιφερειακής Εισαγγελίας της Σόφιας κ. Πέτερ Μπέλτσεφ ως επικεφαλής του. Θεωρήθηκε ένα από τα φαβορί, καθώς τον
ψήφισαν 17 μέλη του συμβουλίου, ένας ήταν κατά
και πέντε απόντες. Για την άλλη υποψηφιότητα, του
Ασέν Χρίστοφ, ψηφίσε μόνο ένα μέλος του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, έξι ήταν κατά και 16
απείχαν.

Το κράτος έχει διαθέσει κεφάλαια για την αγορά και τον
εκσυγχρονισμό του εργοστασίου λιπασμάτων Himko Βράτσας
ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας κ. Ντράγκομιρ Στόινεφ. Αναμένεται να πραγματοποιηθεί μια δεύτερη δημοπρασία για την πώληση του εργοστασίου. Η σύσταση
της εταιρεία «Νέα Himko» και ο καθορισμός του ιδιοκτήτη των
περιουσιακών στοιχείων του εργοστασίου λιπασμάτων, είναι ο
μόνος λόγος που επιβραδύνει την πώληση.

Правителството
разпредели
66 млн. лв.
Η κυβέρνηση
έχει διαθέσει
66 εκατ. λέβα

Орешарски: „Пенсионната
реформа се ревизира“
Ορεσάρσκι: «Η μεταρρύθμιση
των συντάξεων αναθεωρείται»
„В момента пенсионната реформа се ревизира и актуализира.
На този етап вървят интензивни обсъждания със социалните партньори, така че тази есен да имаме по-ясна визия за реформата и да
вървим в тази посока следващата година“, заяви министър-председателят Пламен Орешарски след срещата си с еврокомисаря по заетостта, социалните въпроси и приобщаване Ласло Андор. Министърът на финансите Петър Чобанов също обяви, че предстои да се
внесе яснота в това как ще изглежда пенсионната реформа чрез обществено обсъждане, като даде срок до средата на годината.
«Επί του παρόντος, η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος
αναθεωρείται και επικαιροποιείται. Σε αυτό το στάδιο, εκτελούνται εντατικές
συζητήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους, έτσι ώστε αυτό το φθινόπωρο να
έχουμε μια σαφή εικόνα για τη μεταρρύθμιση και να κινηθούμε προς αυτή την
κατεύθυνση το επόμενο έτος», δήλωσε ο πρωθυπουργός κ. Ορεσάρσκι μετά τη
συνάντησή του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης κ.Λάζλο Αντόρ. Ο υπουργός Οικονομικών κ.Πέτερ
Τσομπάνοφ ανακοίνωσε επίσης ότι πρόκειται να υπάρξει σαφήνεια στο πώς θα
φαίνεται η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος μέσω της δημόσιας
συζήτησης, καθώς έδωσε προθεσμία μέχρι τα μέσα του έτους.

Правителството разпредели нови
66 млн. лв. Около 42 млн. лв. от тях ще
отидат за безплатните учебници за деца
до седми клас, както и за отпечатване на
брайлов шрифт на учебници за учениците
с нарушено зрение. Още почти 4 млн. лв.
ще бъдат отпуснати за общините за ремонти на пътища, обезопасяване на свлачища и други, а 20 млн. лв. - за осигуряване
на бойната готовност на въоръжените
сили. По-рано през годината правителството отпусна други 40 млн. лв., като
грубата сметка показва, че от началото
на годината допълнителните разходи са
над половин милиард лева.
Η κυβέρνηση έχει διαθέσει 66 εκατομμύρια
νέα λέβα. Περίπου 42 εκατομμύρια εξ αυτών
θα πάνε για δωρεάν βιβλία για παιδιά έως την
έβδομη τάξη, καθώς και για την εκτύπωση
βιβλίων Μπράιγ για τους μαθητές με προβλήματα όρασης. Ακόμα σχεδόν 4 εκατομμύρια
λέβα θα διατεθούν στους δήμους για τη βελτίωση των οδικών αρτηριών, τη διασφάλιση
κατολισθήσεων κλπ. και 20 εκατομμύρια λέβα
για να εξασφαλιστεί η ετοιμότητα μάχης των
ενόπλων δυνάμεων. Νωρίτερα αυτό το έτος,
η κυβέρνηση χορήγησε επιπλέον 40 εκατομμύρια λέβα και από έναν πρόχειρο υπολογισμό προκύπτει, ότι από την αρχή του έτους το
πρόσθετο κόστος είναι πάνω από μισό δισεκατομμύριο λέβα.

Одобрени проекти

Εγκεκριμένα έργα

Правителството одобри проектите на три оперативни програми
за програмния период 2014-2020 г. Това съобщи правителствената
пресслужба. Това са програмите „Региони в растеж“ с индикативен бюджет от 1.589 млрд. евро; „Иновации и конкурентоспособност“, за която се очаква да бъде финансирана от Брюксел с 582.7
млн. евро, а българската държава да участва със 102.8 млн. евро; и
„Наука и образование за интелигентен растеж“ с бюджет от 2.765
млрд. лв., от които 2.350 млрд. лв. са от еврофондовете. Предстои
ресорните министри да внесат проектите в Европейската комисия
за окончателно одобрение.

Η κυβέρνηση ενέκρινε το σχέδιο τριών επιχειρησιακών προγραμμάτων
για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Αυτό ανακοινώθηκε από το
γραφείο Τύπου της κυβέρνησης. Αυτά είναι: οι «Περιφέρειες σε ανάπτυξη»
με ενδεικτικό προϋπολογισμό 1.589.000.000, «Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα», το οποίο αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από τις Βρυξέλλες με
582.700.000 και το βουλγαρικό κράτος να συμμετάσχει με 102.800.000 και
«Επιστήμη και Εκπαίδευση για την έξυπνη ανάπτυξη», με προϋπολογισμό 2.765
δισεκατομμύρια λέβα, εκ των οποίων 2.350 δισ. λέβα είναι κεφάλαια. Απομένει τα αρμόδια Υπουργεία να υποβάλλουν τα σχέδια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τελική έγκριση.
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Икономика / οικονομία

Риск от загуба
Κίνδυνος απώλειας

22 | ХОРИЗОНТИ / ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Mного малка
част от
гаранционния
фонд за
земеделие
е усвоена, а
времето изтича
От Веселин Митков

Πολύ μικρό μέρος
του εγγυητικού
κεφαλαίου
για τη γεωργία
χρησιμοποιείται,
καθώς ο χρόνος
εξαντλείται
Από τον Βέσελιν Μίτκοφ

Α

υξάνεται ο κίνδυνος ότι ένα μεγάλο μέρος των κονδυλίων από το Εθνικό Ταμείο
Εγγυήσεων (NGF) παραμένουν αναξιοποίητα και θα χαθούν. Αυτό δήλωσαν
αξιωματούχοι από το ταμείο και εμπειρογνώμονες
από το Υπουργείο Γεωργίας. Στόχος του ταμείου
είναι να διευκολύνει τη χρηματοδότηση των έργων
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ). Το
κεφάλαιο του NGF είναι 238 εκατ. λέβα και θα πρέπει να απορροφηθεί μέχρι το τέλος του 2015.
Εμπειρογνώμονες του κλάδου λένε ότι η πρόοδος είναι βραδεία, ακόμη και μετά την πρόσφατη
ενημερωτική εκστρατεία που πραγματοποιήθηκε, η
οποία κοστίζει πάνω από ένα εκατομμύριο λέβα. Για
την προώθηση των δυνατοτήτων του ταμείου εγγύησης από το Φεβρουάριο μέχρι τον Απρίλιο του
2014 διεξήχθησαν επίσης 55 ενημερωτικές συνεδρίες στις οποίες πήραν μέρος 1373 αγρότες από όλες
τις περιφέρειες της χώρας. Το Ταμείο έχει τη δυνατότητα να εγγυηθεί δάνεια της τάξης των 1,4 δισ.
λέβα περίπου, αλλά οι εγγυήσεις που χορηγήθηκαν
μέχρι σήμερα είναι μόνο 100 εκατομμύρια λέβα,
εξήγησε ο κ.Σαμουήλ Σίντεροφ, Διευθύνων Σύμβουλος του NGF. Ο ίδιος ανέφερε ότι ο αριθμός των
εγγυημένων δανείων στο τελευταίο εξάμηνο αυξάνεται και το συνολικό ποσό των δανείων υπερβαίνει
129 εκατ. λέβα. «Περιμένω το καλοκαίρι του το 2014
να υπάρχουν περισσότερα κονδύλια»,προέβλεψε.
Ωστόσο, κατά την παρούσα χρονική στιγμή έχει απορροφηθεί περίπου το ένα δέκατο των χρημάτων και ο
χρόνος δύσκολα θα είναι αρκετός για να καλυφθεί το
χαμένο έδαφος μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.
Αυτές οι προβλέψεις δεν είναι καινούργιες, και
εξαιτίας τους, νωρίς το περασμένο φθινόπωρο το
Υπουργείο Γεωργίας υπέβαλε στις Βρυξέλλες αίτημα ένα μέρος των χρημάτων ύψους 100 εκατομμύρια λέβα, να επιστραφεί και πάλι στο ΠΑΑ και οι

Снимкa: forbes

Г

олям е рискът сериозна част от
средствата от Националния гаранционен фонд (НГФ) да останат неусвоени и следователно загубени. Това
заявиха представители на фонда и експерти
от земеделското министерство. Цел на фонда
е да подпомага финансирането на проекти по
Програмата за развитие на селските райони
(ПРСР). Капиталът на НГФ е 238 млн. лв., като
той трябва да бъде усвоен до края на 2015 г.
Експертите от бранша твърдят, че напредъкът е бавен дори и след наскоро проведената информационна кампания, която струва над един милион лева. За да популяризират
възможностите на гаранционния фонд, от
февруари до април 2014 г. също така са проведени 55 информационни срещи с 1373 фермери
във всички области в страната.
Фондът има възможност да гарантира
кредити за близо 1.4 млрд. лв., но отпуснатите гаранции до момента са за едва 100
млн. лв., обясни Самуил Шидеров, изпълнителен директор на НГФ. Той отчете, че броят
на гарантираните кредити през последните шест месеца расте, а общият размер на
отпуснатите заеми надхвърля 129 млн. лв.
„Очаквам през лятото на 2014 г. да има повече отпуснати средства”, прогнозира той.
Въпреки това към момента са усвоени около
една десета от средствата и времето едва
ли ще е достатъчно, за да се навакса до края
на идната година.
Тези прогнози не са нови и заради тях още
през миналата есен земеделското министерство внесе в Брюксел искане част от
тези пари – 100 млн. лв., да бъдат върнати
отново в ПРСР и евросубсидиите да оти-

дат за модернизиране на напоителната инфраструктура. Без разрешение от ЕК обаче
това е невъзможно, а такова засега няма. Но
дори България да получи зелена светлина за
прехвърлянето, то неусвоената част от останалите 138 млн. лв. пак ще бъде загубена.
„Възможното решение е политическо и не
бих искала да коментирам“, каза Елена Иванова, началник отдел в дирекция „Развитие
на селските райони“ в Министерството на
земеделието и храните. Самуил Шидеров пък
посочи, че една от причините за ситуацията е ниският ръст на кредитирането през
2013 г., което било 0.1%, каза той, като се
позова на данни на БНБ.
НГФ бе създаден в края на 2011 г. с пари
от Европейския съюз, които също бяха под
риск да бъдат загубени, но през 2013 г. бяха
подписани договори с 14 търговски банки.
Оттогава до днес от НГФ отчитат, че са
подкрепили 225 малки и средни предприятия
с проекти по ПРСР на обща стойност 129 млн.
лв. Най-много издадени гаранции има за областите Пловдив, София, Стара Загора и Сливен.
Основно малки и средни предприятия ползват
ресурса на НГФ, като повечето изтеглени кредити са до 200 хил. лв. От гарантираните от Фонда проекти най-много са за модернизиране на
кравеферми – 84, за отглеждане на плодове има
39 проекта, а за зърнени култури – 34.
Фондът издава допълваща обезпечението
гаранция до 80% от размера на кредити за
проекти за модернизиране на стопанствата, за подобряване на икономическата стойност на горите и за преработвателните
предприятия. Средната лихва за заемите е
6.76%.

Напредъкът
е бавен дори
и след наскоро проведената информационна
кампания,
която струва над един
милион лева
Η πρόοδος είναι βραδεία,
ακόμη και
μετά την πρόσφατη ενημερωτική εκστρατεία η
οποία κοστίζει
πάνω από ένα
εκατομμύριο
λέβα

ευρωπαϊκές επιδοτήσεις να πάνε για τον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών υποδομών. Χωρίς άδεια από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο, αυτό είναι αδύνατο, και τέτοια μέχρι στιγμής δεν υπάρχει. Αλλά
ακόμη και η Βουλγαρία να πάρει το πράσινο φως
για μεταφορά πιστώσεων, τα μη χρησιμοποιηθέντα
ποσά των υπόλοιπων 138 εκατ. λέβα, θα χαθούν.
«Η δυνατή λύση είναι πολιτική, αλλά δεν θέλω
να σχολιάσω», δήλωσε η κα. Έλενα Ιβανόβα, Προϊστάμενος του Τμήματος «Αγροτικής Ανάπτυξης»
του Υπουργείου Γεωργίας και Τροφίμων. Ο κ. Σαμουήλ Σίντεροφ ανέφερε ότι ένας λόγος για την κατάσταση αυτή είναι η χαμηλή πιστωτική επέκταση το
2013, που ήταν 0,1%, επικαλούμενος στοιχεία από
την Κεντρική Τράπεζα της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Το NGF ιδρύθηκε στα τέλη του 2011 με χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία ήταν επίσης σε κίνδυνο να χαθούν, αλλά κατά την διάρκεια
του 2013 ανατέθηκαν συμβάσεις με 14 εμπορικές
τράπεζες. Από τότε μέχρι σήμερα το NGF ανέφερε ότι υποστηρίζει 225 μικρομεσαίες επιχειρήσεις
με προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης ύψους 129
εκατ. λέβα. Οι περισσότερες εγγυήσεις που έχουν
εκδοθεί είναι στις περιοχές της Φιλιππούπολης, της
Σόφιας, της Στάρα Ζαγκόρας και του Σλίβεν. Κυρίως
για τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις χρησιμοποιούνται οι πόροι του NGF, τα περισσότερα δάνεια
είναι της τάξης των 200.000 λέβα. Από τα εγγυημένα από το Ταμείο έργα τα περισσότερα είναι για τον
εκσυγχρονισμό της γαλακτοκομίας – 84, για φρούτα
καλλιέργειας – 39, και για δημητριακά – 34.
Το Ταμείο εκδίδει συμπληρωματική εγγύηση
ασφάλειας για το 80% των πιστώσεων του έργου
για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, για τη βελτίωση της οικονομικής αξίας των
δασών και των μονάδων μεταποίησης. Το μέσο επιτόκιο των δανείων είναι 6,76%.
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огато през април министърът на
регионалното развитие Десислава Терзиева инспектира ремонта
на пътя Плевен–Ловеч, тя увери
журналистите на място, че автомагистрала
„Хемус“ е приоритет за правителството.
Малката подробност, която Терзиева тогава спести, е, че няма никаква яснота откъде
ще дойде финансирането на проекта.
Това обаче вече беше станало ясно – месец по-рано по време на срещата на консултативния съвет при министъра на регионалното развитие през март 2014 г. На нея
беше одобрен вариантът за строителството на липсващите 252 км от магистралата
между Ябланица и Шумен. Планът е „Хемус“
да минава на десетина километра от областните центрове Ловеч, Плевен, Велико
Търново и Търговище.
Тогава Терзиева каза, че прогнозната
стойност на трасето варира между 1.5 и 1.7
млрд. лева без ДДС. За сравнение по времето на управлението на тройната коалиция
оценката беше за около 1 млрд. лв., като по
времето на управлението на ГЕРБ нарасна до
1.2-1.5 млрд. лв. Пари за изграждането на магистралата обаче няма, нито и идея откъде
ще се търсят, стана ясно от обясненията
на министър Терзиева. Тя уточни, че няма
и интерес от частни инвеститори заради
ниския трафик по трасето. „Принципно магистралата може да се построи и с пари от
бюджета, но няма взето решение как ще се
строи“, каза министърът.
Липсващото трасе от магистрала „Хемус“ започва при Ябланица. Продължава
между Плевен и Ловеч. Магистралата ще
отстои на десетина километра от Плевен и
на около 15 км от Ловеч. След това трасето
минава близо до Павликени и на около 15 км
северно от Велико Търново. Продължава на
север в непосредствена близост до Попово,
на около 8 км от Търговище и стига до Шумен.
На практика избраният вариант е разработен още през 1992 г., като има само леки
подобрения. Разликата в трасето е само в
участъка от Ябланица до разклона за Плевен
и Ловеч. Избраният вариант е най-оптималният, защото е най-къс, заобикалят се всички видове защитени зони на флората и фауната, както и зони от екомрежата „Натура
2000“, и генерира най-голям трафик, аргументира се министър Терзиева.
Проиграните варианти показват, че през
този маршрут среднодневният трафик на
автомобили в двете посоки ще е 18 000 през
2020 г., каза Асен Антов, изпълнителен директор на Националната компания „Стратегически инфраструктурни проекти“. Това
е значително нисък показател, за да може
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Неясният
план за
„Хемус“
Трасето на магистралата вече придобива форма, въпросът с
финансирането обаче
остава
От Николай Перуков

Трафикът по
магистралата ще бъде
твърде слаб,
за да бъде
тя икономически изгодна и да може
да се изплати
Η κυκλοφορία στην εθνική οδό θα είναι πάρα πολύ
αδύναμη για
να είναι η τελευταία οικονομικά βιώσιμη και να
αποπληρωθεί
το κόστος της

магистралата да бъде икономически изгодна и да може да се изплати. Например за магистрала „Тракия“ среднодневното преминаване на автомобили е 35 хиляди превозни
средства.
Трасето е разделено на три участъка за
проектиране. В момента пред приключване
е изборът на изпълнител, който ще направи проектирането на 60-километровата
отсечка от Ябланица до разклона за Плевен
и Ловеч. Прогнозната стойност за строителството на тази отсечка е 180 млн. евро.
Втората отсечка, която ще бъде пусната
за проектиране, е от разклона при Плевен и
Ловеч до Велико Търново с дължина от 85 км.
Очаква се това да стане до края на 2014 г. Последният участък е 110 км от Велико Търново до Белокопитово, за който не е ясно нито
кога ще се проектира, нито кога ще се строи,
защото в този участък трафикът е много малък и не лежи на европейски коридор.
Самото строителство ще е разделено на
осем етапа. Това се прави с цел в случай на
освобождаване на средства от оперативна
програма „Транспорт“ да започне изграждането поне на един, стана ясно от обясненията на министър Терзиева. По думите є може
да се даде и само един участък от непостроената част на магистралата на концесия,
стига да има кандидати.

Απροσδιόριστο το
χρονοδιάγραμμα
για την «Χέμους»
Η διαδρομή της εθνικής οδού ήδη διαμορφώνεται, αλλά το ζήτημα της χρηματοδότησης εξακολουθεί να υφίσταται
Από τον Νικολάι Περούκοφ

Ό

ταν τον Απρίλιο η Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης κα. Ντεσισλάβα
Τερζίεβα επιθεώρησε την επισκευή
του δρόμου Πλέβεν, Λόβετς, διαβεβαίωσε τους δημοσιογράφους ότι ο αυτοκινητόδρομος «Χέμους» αποτελεί προτεραιότητα για την
κυβέρνηση. Μια μικρή λεπτομέρεια που η κα.Τερζίεβα απέκρυψε εκείνη τη στιγμή, ήταν πως δεν υπήρχε σαφήνεια, από πού θα προέλθει η χρηματοδότηση για το πρόγραμμα.
Όμως, αυτό είχε γίνει γνωστό ένα μήνα νωρίτερα, κατά τη συνεδρίαση της Συμβουλευτικής
Επιτροπής προς τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης τον Μάρτιο του 2014. Σε αυτήν εγκρίθηκε η
κατασκευή των ελλειπόντων 252 χιλιομέτρων του
αυτοκινητοδρόμου μεταξύ της Ιάμπλανιτσας και του
Σούμεν. Το σχέδιο είναι η «Χέμους» να περνάει δέκα
χιλιόμετρα από τα περιφερειακά κέντρα του Λόβετς, Πλέβεν, Βέλικο Τάρνοβο και Ταργκόβιστε. Τότε
η κα.Τερζίεβα είπε ότι η εκτιμώμενη αξία του τμήματος κυμαίνεται μεταξύ 1,5 και 1,7 δισ. λέβα χωρίς
ΦΠΑ. Για σύγκριση, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του τριπλού κυβερνητικού συνασπισμού, η
αξιολόγηση του έργου ήταν περίπου 1 δις, καθώς
και κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του GERB
όταν αυξήθηκε σε 1,2 έως 1.500.000.000 λέβα. Χρήματα για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου,
ωστόσο, δεν υπάρχουν ούτε και ιδέα για το πού θα
τα αναζητήσουμε, κατέστη σαφές από τις εξηγήσεις
της Υπουργού κα. Τερζίεβα. Η ίδια δήλωσε ότι δεν

Прогнозна стойност
на АМ „Хемус“
Προϋπολογισμός του
αυτοκινητοδρόμου
«Χέμους»
2014

1.5 – 1.7
млрд. лв. / δισ. λέβα

2011

1.2 – 1.5
млрд. лв. / δισ. λέβα

2009

1

млрд. лв. / δισ. λέβα

υπάρχει ενδιαφέρον από ιδιώτες επενδυτές, λόγω
της χαμηλής κυκλοφορίας της διαδρομής. «Κατά
κανόνα, η εθνική οδός μπορεί να κατασκευαστεί
με χρήματα από τον προϋπολογισμό, αλλά δεν έχει
αποφασιστεί το πώς θα κατασκευαστεί», δήλωσε η
Υπουργός.
Το τμήμα που λείπει από τον αυτοκινητόδρομο
«Χέμους» ξεκινά από την Ιάμπλανιτσα. Συνεχίζεται
μεταξύ Πλέβεν και Λόβετς. Η εθνική οδός βρίσκεται δέκα χιλιόμετρα από το Πλέβεν και 15 χλμ. από
το Λόβετς. Στη συνέχεια η διαδρομή περνάει δίπλα
από Παβλικένι και περίπου 15 χλμ βόρεια από Βέλικο Τάρνοβο. Συνεχίζει βόρεια κοντά στο Πόποβο,
περίπου 8 χλμ. από το Ταργκόβιστε και φτάσει μέχρι
το Σούμεν.
Στην πράξη, η προτιμώμενη επιλογή αναπτύχθηκε το 1992 με μόνο μικρές βελτιώσεις. Η διαφορά
της διαδρομής είναι μόνο στο τμήμα της Ιάμπλανιτσας μέχρι τον κόμβο προς το Πλέβεν και το Λόβετς.
Η επιλεγείσα λύση είναι η βέλτιστη, επειδή είναι
συντομότερη και παρακάμπτει όλα τα είδη των προστατευόμενων περιοχών χλωρίδας και πανίδας, καθώς και περιοχών οικολογικού δικτύου Natura 2000
και δημιουργεί την υψηλότερη κυκλοφορία, ισχυρίζεται η υπουργός Τερζίεβα. Οι αναφερόμενες παραλλαγές δείχνουν ότι σε αυτή τη διαδρομή η μέση
ημερήσια κυκλοφορία των αυτοκινήτων και στις
δύο κατευθύνσεις θα είναι 18 000 το 2020, δήλωσε ο
κ. Ασέν Αντόνοφ, εκτελεστικός διευθυντής της Εθνικής Εταιρείας «Στρατηγικά Έργα Υποδομής». Αυτό
είναι σημαντικά χαμηλός δείκτης για να επιτρέπει
την εθνική οδό να είναι οικονομικά βιώσιμη και να
είναι σε θέση να αποπληρωθεί. Για παράδειγμα, για
τον αυτοκινητόδρομο «Τράκια» η μέση ημερήσια διέλευση των αυτοκινήτων είναι 35.000 οχήματα.
Η διαδρομή χωρίζεται σε τρία τμήματα όσον
αφορά το σχεδιασμό της. Επί του παρόντος στο
στάδιο της ολοκλήρωσης είναι η επιλογή του αναδόχου, που θα κάνει το σχεδιασμό του τμήματος 60
χιλιομέτρων της Ιάμπλανιτσας έως τη διασταύρωση
για Πλέβεν και Λόβετς. Το εκτιμώμενο κόστος για
την κατασκευή αυτού του δρόμου είναι 180 εκατ.
ευρώ. Το δεύτερο τμήμα, που θα δημοσιευθεί για
σχεδιασμό, είναι από τη διασταύρωση για το Πλέβεν
και Λόβετς ως το Βέλικο Τάρνοβο με μήκος 85 χλμ.
Αυτό αναμένεται να συμβεί μέχρι το τέλος του 2014.
Το τελευταίο κομμάτι είναι 110 χιλιόμετρα από το
Βελίκο Τάρνοβο ως το Μπελοκοπίτοβο, για το οποίο
δεν είναι σαφές πότε θα σχεδιαστεί, ούτε πότε θα
κατασκευαστεί, διότι σε αυτό το τμήμα η κίνηση
είναι πολύ μικρή και δεν βρίσκεται επί του ευρωπαϊκού διαδρόμου.
Η ίδια η κατασκευή θα χωριστεί σε οκτώ στάδια.
Αυτό γίνεται, ώστε στην περίπτωση αποδέσμευσης
κονδυλίων από το επιχειρησιακό προγράμμα «Μεταφορές» να αρχίσει η δημιουργία τουλάχιστον ενός
από τα τμήματα τμήματος, εξήγησε η υπουργός
καΤερζίεβα. Σύμφωνα με αυτήν, μπορεί να δοθεί και
μόνο ένα τμήμα του ακατασκεύαστου μέρους του
αυτοκινητοδρόμου με όρους παραχώρησης, εφόσον υπάρχουν υποψήφιοι.
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От какво зависи
икономиката?

България е на задна позиция в класацията
по конкурентност
От Николай Перуков

З

а да стане една икономика
конкурентна на световно
ниво, са нужни инвестиции
в иновации и развойна дейност. Този извод може да се направи
от класацията на Института за развитие на управлението (IMD) в Швейцария, който всяка година класира държавите по конкурентоспособност.
За държава като България добро
решение е да съчетае ценовата си
конкурентоспособност с инвестиции в образованието. Същевременно
е необходима и стабилна бизнес и политическа среда, с което България за
момента не може да се похвали.
В класацията на престижния
швейцарски институт България е
на 56-о място от общо 60 държави
– с една позиция нагоре в сравнение
с миналата година. След България се
нареждат само Гърция, Аржентина,
Хърватия и Венецуела. Според авторите на доклада основните проблеми на страната са все още невъведените електронни услуги и липсата
на достатъчно реформи в публичната администрация, обвързване
на финансирането в образованието
с резултатите от него, необходимостта да се засили качеството и
независимостта на регулаторния
контрол, а също и корупцията. Класацията се прави по 20 показателя в
4 групи - икономическо представяне,
ефективност на правителството и
на бизнеса и инфраструктура.
В сравнение с годините преди кризата България изпада все по-надолу в
класацията с всяка следваща година.
Най-добро е било представянето ни
през 2009 г., когато тя е заела 38-о
място. „Това е признак, че страната все още не успява в опитите си
да създаде стабилни и дългосрочни
фактори за конкурентоспособност,
а продължава да разчита на ценово
предимство, което е много чувстви-
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телно към икономическата конюнктура“, пише в доклада. Българската
икономика все пак е подобрила експортните си позиции и публичните
финанси засега остават стабилни.
Основните проблеми обаче остават
– ниско качество на образованието
и дори спад на разходите за образование от 4.7% през 2012 г. до 3.5%
от БВП през 2013 г.; липса на достъп
до свеж финансов ресурс, съчетана
с дефлация през последната година;
ниско ниво на доверие в институциите. „Враждебното отношение
на българското правителство към
стратегически инвеститори като
електроразпределителните предприятия нанесе допълнителни поражения върху бизнес климата в страната“, пише още в доклада.
Добрата новина е, че бизнесът
има по-добро възприятие за България, отколкото показва класацията
по статистически показатели. Проучване сред изпълнителни директори в Швейцария ни нарежда на 55-о
място от общо 60 - над Полша и
Румъния.
Най-конкурентната страна в класацията и тази година са САЩ, като
основната причина е успешното възстановяване от кризата благодарение на висококачествената работна
ръка и развойната дейност. Следващите в класацията - Швейцария, Сингапур и Хонконг, също водят успешна
икономическа политика, като правят дългосрочни инвестиции в научноизследователска и развойна дейност и държат публичните финанси
стабилни, става ясно от анализа.
Според Центъра за изследване на
демокрацията, който е автор на доклада за България, страната трябва
да се учи от примера на Чехия, Литва, Латвия и Полша, които инвестират в образование, за да осигурят
служители за бизнеса.

Τι καθορίζει
την οικονομία;

Η Βουλγαρία είναι στην τελευταία θέση
στην κατάταξη ανταγωνιστικότητας
Του Νικολάι Περούκοφ

Γ

ια να γίνει μια οικονομία
ανταγωνιστική σε παγκόσμιο
επίπεδο, απαιτούνται επενδύσεις στην καινοτομία και την
ανάπτυξη. Αυτό το συμπέρασμα μπορεί να
εξαχθεί από το διάγραμμα του Ινστιτούτου
για την Ανάπτυξη της Διαχείρισης (IMD)
στην Ελβετία, το οποίο κατατάσσει κάθε
χρόνο τις χώρες σχετικά με τους δείκτες
ανταγωνιστικότητας.
Για χώρες όπως η Βουλγαρία η καλύτερη λύση είναι να συνδυάσει την ανταγωνιστικότητα κόστους με τις επενδύσεις
στον τομέα της εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα,
όμως, είναι αναγκαίο σταθερό επιχειρηματικό και πολιτικό περιβάλλον, για το οποίο
η Βουλγαρία, προς το παρόν, δεν μπορεί
να υπερηφανεύεται.
Στην κατάταξη του έγκυρου Ελβετικού
Ινστιτούτου η Βουλγαρία είναι 56η από τις
60 χώρες – μια θέση προς τα πάνω από
το προηγούμενο έτος. Μετά την Βουλγαρία κατατάσσεται μόνο η Ελλάδα, η
Αργεντινή, η Κροατία και η Βενεζουέλα.
Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, τα κύρια προβλήματα της χώρας
είναι η μικρή ψηφιοποίηση και η έλλειψη
μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση, η σύνδεση της χρηματοδότησης της
εκπαίδευσης με τα αποτελέσματά της, η
ενίσχυση της ποιότητας και της ανεξαρτησίας του ρυθμιστικού ελέγχου,καθώς και
η διαφθορά στα υψηλότερα επίπεδα της
κυβέρνησης. Η κατάταξη βασίζεται σε 20
δείκτες χωρισμένους σε τέσσερις ομάδες:
οικονομική απόδοση, κυβερνητική αποτελεσματικότητα, επιχειρηματικές δραστηριότητες και υποδομές. Σε σύγκριση με τα
χρόνια πριν από την κρίση, η Βουλγαρία
κάθε χρόνο υποχωρεί όλο και πιο χαμηλά
στην κατάταξη. Καλύτερη ήταν η απόδοσή μας το 2009, όταν η Βουλγαρία έλαβε
την 38η θέση. «Αυτό είναι ένα σημάδι, ότι
η χώρα εξακολουθεί να αποτυγχάνει στην
προσπάθειά της να δημιουργήσει σταθερούς και μακροπρόθεσμους παράγοντες
ανταγωνιστικότητας και εξακολουθεί να
βασίζεται στο πλεονέκτημα της τιμής, το

οποίο είναι πολύ επιρρεπές στις οικονομικές συνθήκες», ανέφερε η έκθεση. Η Βουλγαρική οικονομία, παρόλα αυτά, βελτίωσε
τις θέσεις εξαγωγών και τα δημόσια οικονομικά παραμένουν σταθερά. Σημαντικά προβλήματα παραμένουν: η χαμηλής
ποιότητας εκπαίδευση και ακόμη η μείωση
δαπανών για την εκπαίδευση, από 4,7% το
2012 σε 3,5% του ΑΕΠ το 2013, η έλλειψη
πρόσβασης σε νέους οικονομικούς πόρους, σε συνδυασμό με τον αποπληθωρισμό κατά το τελευταίο έτος και το χαμηλό
επίπεδο εμπιστοσύνης στους θεσμούς. «Η
εχθρότητα της βουλγαρικής κυβέρνησης
σε στρατηγικούς επενδυτές, όπως οι εταιρείες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, προκαλούν επιπλέον ζημιά στο επιχειρηματικό
κλίμα και στον επενδυτικό ορίζοντα της
χώρας» αναφέρει η έκθεση.
Τα καλά νέα είναι ότι οι επιχειρήσεις
έχουν ελαφρώς καλύτερη αντίληψη της
Βουλγαρίας από ό, τι δείχνει η κατάταξη
με βάση τους στατιστικούς δείκτες. Έρευνα μεταξύ των Διευθυνόντων Συμβούλων
στη χώρα της Ελβετίας μας κατατάσσει
στην 55η θέση μεταξύ των 60, πριν από
την Πολωνία και τη Ρουμανία.
Η πιο ανταγωνιστική χώρα στην κατάταξη του τρέχοντος έτους είναι οι ΗΠΑ,
καθώς ο κύριος λόγος είναι η επιτυχής
ανάκαμψη από την κρίση, χάρη στην υψηλή ποιότητα του εργατικού δυναμικού και
την ανάπτυξη. Οι επόμενοι στην κατάταξη Ελβετία, Σιγκαπούρη και Χονγκ Κονγκ,
επίσης, έχουν επιτυχημένη οικονομική πολιτική, κάνοντας μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην Ε & Α έχοντας κρατήσει τα
δημόσια οικονομικά τους σταθερά, όπως
προκύπτει σαφώς από την ανάλυση.
Σύμφωνα με το Κέντρο για τη Μελέτη
της Δημοκρατίας, το οποίο είναι ο συντάκτης της έκθεσης για τη Βουλγαρία, η
χώρα πρέπει να μάθει από το επιτυχές παράδειγμα της Τσεχικής Δημοκρατίας, της
Λιθουανίας, της Λετονίας και της Πολωνίας, που επενδύουν στην εκπαίδευση, για
να εξασφαλίσουν ειδικευμένους εργαζόμενους για τις επιχειρήσεις.
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Нов план за развитие на София
Νέο πρόγραμμα για την ανάπτυξη της Σόφιας

растеж

1.1%
Ανάπτυξη

Столичната община започна работа по
нов общински план за развитие на всички
райони в столицата през новия програмен
период – до 2020 г. Планът съдържа проекти,
които трябва да бъдат реализирани основно със средства от общинския бюджет, но се
предвиждат и проекти, за които ще се търсят публично-частни партньорства и евросредства. Планът ще се изпълнява заедно
с приетия вече Интегриран план за градско
възстановяване и развитие (ИПГВР) на София
за периода 2014–2020 г., в който предвидените проекти на обща стойност 4.5 млрд. лв.
ще се изпълняват със средствата от европейските фондове главно чрез оперативна
програма „Региони в растеж“.

Ο Δήμος Σόφιας έχει αρχίσει εργασίες για ένα
νέο πρόγραμμα δημοτικής ανάπτυξης για όλες τις
περιοχές της πρωτεύουσας κατά τη νέα περίοδο
του προγραμματισμού – εως το 2020. Το σχέδιο
αυτό περιλαμβάνει έργα που θα υλοποιηθούν κατά
κύριο λόγο από το δημοτικό προϋπολογισμό, αλλά
επίσης προβλέπει προγράμματα στα οποία θα επιδιωχθεί σύμπραξη ιδιωτικού δημόσιου τομέα αλλά
και απορρόφηση κονδυλίων της ΕΕ. Το πρόγραμμα
θα εφαρμοστεί σε συνδυασμό με το ήδη υιοθετημένο ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής ανάπλασης
και ανάπτυξης (IPGVR) της Σόφιας για την περίοδο
2014-2020 κατά την οποία τα προβλεπόμενα έργα
συνολικού ύψους 4,5 δισ. λέβα θα υλοποιηθούν από
τα ταμεία της ΕΕ, κυρίως μέσω του επιχειρησιακού
προγράμματος «Περιφέρειες σε ανάπτυξη».

Държавата набра 50 млн. лв.
Το κράτος συγκέντρωσε 50 εκατ. λέβα
Рекордно ниска доходност по българските облигации бе постигната на последния аукцион
за 10.6-годишни ДЦК, проведен на 12 май 2014 г. Книжата бяха пласирани при 3.18% доходност, което е с 0.37 базисни пункта по-изгодно от предходния аукцион през март и е значително подобрение от началото на годината, когато търсенето бе при 3.74% доходност за
книжа с толкова дълъг инвестиционен хоризонт.
Ρεκόρ χαμηλής απόδοσης στα βουλγαρικά ομόλογα επιτεύχθηκε κατά την τελευταία δημοπρασία ομολόγων των 10,6 ετών, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου του 2014.
Οι μετοχές πωλήθηκαν σε απόδοση 3,18%, που ήταν 0,37 μονάδες βάσης περισσότερο επικερδείς από την
προηγούμενη δημοπρασία του Μαρτίου και είναι μια σημαντική βελτίωση από την αρχή του έτους, όταν η
ζήτηση ήταν 3,74 % απόδοση για τους τίτλους με τόσο μεγάλο επενδυτικό ορίζοντα.
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Българската икономика е пораснала с 1.1%
през първото тримесечие на годината
спрямо същия период на 2013 г. Според
експресните оценки
на НСИ за брутния
вътрешен продукт
през януари-март
2014 г. най-много са се
увеличили крайното
потребление – общо с
3.1%, и инвестициите
– с 3.2%. Домакинствата са закупили стоки
и услуги с 2% повече
като стойност, отколкото през януаримарт предходната
година. Това е добра
новина, защото потреблението спадаше
през всички тримесечия на 2013 г. въпреки
очакванията за подобрение на показателя
още тогава.
Η Βουλγαρική οικονομία
έχει αυξηθεί κατά 1,1% το
πρώτο τρίμηνο του χρόνου σε
σύγκριση με την ίδια περίοδο
του 2013. Σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις του ΕΣΥ για το
ΑΕΠ την περίοδο ΙανουαρίουΜαρτίου 2014 η μεγαλύτερη
αύξηση σημειώνεται στην
τελική κατανάλωση – κατά
3,1% και στις επενδύσεις –
κατά 3,2%. Τα νοικοκυριά
έχουν αγοράσει αγαθά και
υπηρεσίες κατά 2% μεγαλύτερες σε αξία από ό, τι
τον Ιανουάριο-Μάρτιο του
περασμένου έτους. Αυτό είναι
καλή είδηση, επειδή η κατανάλωση μειωνόταν σε όλα τα
τρίμηνα του 2013, παρά την
προοπτική βελτιωμένων δεικτών ακόμα και τότε.

трети лъч на метрото
Общинското дружество „Метрополитен“ започва изпълнението
на третия и последен засега лъч на метрото на София. Компанията
обяви една от най-големите поръчки в тунелното строителство –
за избор на изпълнители на първия централен етап от подземната
железница - между бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Житница“ в кв. „Красно село“. Целият лъч, който ще бъде дълъг 16.5 км с 19 метростанции, се очаква да бъде завършен до 2018 г. По предварителни оценки
само стойността на обявеното подземно съоръжение ще надхвърли
400 млн. лв., а на целия метродиаметър – 1.4 млрд. лв.

Τρίτη γραμμή του μετρό

Η Δημοτική επιχείρηση Metropolitan ξεκίνησε την αποπεράτωση της τρίτης και
τελευταίας προς το παρόν γραμμής του μετρό της Σόφιας. Η εταιρεία ανακοίνωσε ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια στην κατασκευή σηράγγων – για την
επιλογή αναδόχων για την πρώτη κεντρική φάση του υπόγειου σιδηρόδρομου
– μεταξύ λ. «Βλαντιμίρ Βάζοφ» και της οδού «Ζίτνιτσα» στην περιοχή «Κράσνο Σέλο». Το σύνολο της γραμμής, η οποία θα έχει 16,5 χιλιόμετρα μήκος με 19
σταθμούς, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2018. Εκτιμάται ότι η αξία της
δηλωθείσας υπόγειας εγκατάστασης θα υπερβαίνει τα 400 εκατομμύρια λέβα
και ολόκληρος ο μετροδιάμετρος τα 1,4 δισεκατομμύρια λέβα.

БНБ със
загуба
Απώλειες
της BNB

Българската народна банка (БНБ)
завършва 2013 г.
със загуба в размер
на 977.2 млн. лв. в
сравнение с печалба от 371.9 млн. за
предишната година, става ясно от
годишния финансов
отчет на институцията. Това е
първи случай от над
15 години, в който

централната банка
приключва годината със загуба. Основната причина е
същественият спад
в цената на златото на международните пазари през
изминалата година
– към края на 2013
г. стойността му
в евро се понижи
с над 30% спрямо
края на 2012 г.

Слабо интернет банкиране
Χαμηλό web banking
България е предпоследна в Европейския
съюз (ЕС) по интернет банкиране, като
зад страната е само
Румъния. Това показват данните на
Евростат за 2013 г.
Едва 5% от населението на страната
е ползвало тази услуга най-малко веднъж
през миналата година, докато средно
за ЕС показателят
е 42%. Скандинавските държави са
лидери в това отношение, като във
Финландия услугата
се ползва от 84% от
гражданите, в Дания
и Швеция – по 82%.
Данните на Евростат за страната
сочат, че скоростта
на развитие на тази
услуга в България не
е висока. През 2004 г.
едва 1% от българите са ползвали интернет банкиране,
а от 2007 до 2010 г.
резултатът се задържа на 2%.

Η Βουλγαρία είναι
προτελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) σε
τραπεζικές υπηρεσίες
μέσω Διαδικτύου, καθώς πίσω από τη χώρα
είναι μόνο η Ρουμανία.
Αυτό δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για το
2013. Μόνο το 5% των
βουλγάρων έχουν χρησιμοποιήσει την υπηρεσία αυτή τουλάχιστον
μία φορά κατά το τελευταίο έτος, ενώ ο δείκτης
της ΕΕ είναι 42%. Οι
Σκανδιναβικές χώρες
είναι ηγέτες καθώς στη
Φινλανδία, η υπηρεσία
χρησιμοποιείται από
το 84% των πολιτών,
ενώ στη Δανία και τη
Σουηδία από το 82%. Τα
στοιχεία της Eurostat για
τη χώρα δείχνουν ότι η
ταχύτητα της ανάπτυξης αυτής της υπηρεσίας στη Βουλγαρία δεν
είναι υψηλή. Το 2004
το 1% των Βουλγάρων
είχαν χρησιμοποιήσει
τραπεζικές υπηρεσίες
μέσω Διαδικτύου και
2007-2010 το ποσοστό
παρέμεινε στο 2%.

H Εθνική Τράπεζα
της Βουλγαρίας (ΒΝΒ),
εκλεισε για το 2013 με
απώλεια μεγέθους της
τάξης των 977.200.000
λέβα σε σύγκριση με
τα κέρδη της τάξης
των 371 900 000 λέβα
για το προηγούμενο
έτος, όπως προκύπτει
από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της
τράπεζας. Αυτή είναι η
πρώτη φορά για περισ-

σότερα από 15 χρόνια
στην οποία η κεντρική τράπεζα έκλεισε τη
χρονιά με απώλειες. Ο
κύριος λόγος είναι η
σημαντική πτώση της
τιμής του χρυσού στις
διεθνείς αγορές κατά
το παρελθόν έτος.
Κατά το τέλος του 2013
η αξία του σε ευρώ
μειώθηκε κατά 30% σε
σύγκριση με το τέλος
του 2012.
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ДАНИЕЛА БОБЕВА:

„УСПЕШНИЯТ БИЗНЕС
Е ОТ ВЗАИМЕН ИНТЕРЕС
ЗА БЪЛГАРИЯ И ЗА ГЪРЦИЯ“
ΝΤΑΝΙΈΛΑ ΜΠΌΜΠΕΒΑ:

«ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΈΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ ΕΊΝΑΙ ΑΜΟΙΒΑΊΟΥ
ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΊΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ»
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ПО ИКОНОМИЧЕСКОТО
РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДАНИЕЛА БОБЕВА В ИНТЕРВЮ НА
ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР НА „БАЛКАНСКИ ХОРИЗОНТИ” ВЕСЕЛИН МИТКОВ

СНИМКИ: МС

H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΩΝ «ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ
ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ» ΒΕΣΕΛΙΝ ΜΙΤΚΟΦ
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Интервю / Συνέντευξη
Г-жо Бобева, гръцките фирми са сред найголемите работодатели и данъкоплатци
в България. Как оценявате Вие българогръцките икономически отношения?
Гръцките инвеститори в България изиграха
важна роля за прехода към пазарна икономика. Гръцките фирми и банки бяха едни от
първите инвеститори, които видяха потенциал в нашата икономика – те рискуваха и, разбира се, през годините направиха
доста успешен бизнес. Географската и културната близост създадоха предпоставки
за конвергенция на двете икономики, която
е не само от взаимен интерес, но и успешно демонстрира предимствата на единния
пазар – свободното движение на капитали,
стоки и хора.
Какво според Вас трябва да се подобри в
диалога между фирмите и българското
правителство?
Българските фирми трябва да се стремят
да изнасят повече, тоест да разчитат в
по-голяма степен на износа, за да гарантират устойчив растеж на приходите си. Освен това, въпреки острата конкуренция за
пазарни дялове поради свитото вътрешно
търсене, все пак сдружаването, търсенето
на баланс в бизнес отношенията, решаването на споровете не чрез съда, а на масата
на преговорите – това според мен е по-лекият път към общия успех.
Какви са приоритетите на българското
правителство по отношение на привличането на външни инвестиции и как се справяте с изпълнението им?
България е създала една устойчива рамка
за правене на бизнес, която най-общо се
състои от три стълба. На първо място:
стабилен монетарен режим. Вече 17 години
ние поддържаме режима на валутния съвет,
което дава предсказуемост на бизнеса и
елиминира притеснителния за чуждестранните инвеститори валутен риск. Второ:
България е една от стабилните във фискално отношение държави в Европейския съюз
– стриктната фискална политика, значителните резерви и ниският публичен дълг в
България, включително в условията на глобална финансово-икономическа криза, несъмнено са предимство за бизнеса. Трето: България запазва като цяло най-ниските данъчни
и осигурителни равнища, плоският данък и
единните данъчни ставки предполагат полека администрация и яснота на данъчната
система.
Кои според Вас трябва да са важните икономически цели пред България в дългосрочен план?
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„Проектите
в пътната
инфраструктура и енергетиката
ще раздвижат двустранните
икономически отношения.“
«Τα έργα στις
οδικές υποδομές και την
ενέργεια θα
ενεργοποιήσουν τις διμερείς οικονομικές σχέσεις»

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Καθ. Ντανιέλα Μπόμπεβα - Φιλίποβα γεννήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου.
Το 1982 αποφοίτησε
απο το Οικονομικό Πανεπιστήμιο με Master
πολιτικής οικονομίας.
Η καριέρα της περιλαμβάνει εργασία σε πολλά
υπουργεία και τράπεζες.
Έχει διδάξει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο,
στο VUZF Πανεπιστήμιο
και το Πανεπιστήμιο της
Φιλιππούπολης. Εξελέγη
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης από την 42η
Εθνική Συνέλευση στις
27 Ιουνίου 2013.

Κα Μπόμπεβα, οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι
από τους μεγαλύτερους εργοδότες και φορολογούμενους στη Βουλγαρία. Πώς εκτιμάτε τις
ελληνοβουλγαρικές οικονομικές σχέσεις;
Οι Έλληνες επενδυτές στη Βουλγαρία έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μετάβαση στην
οικονομία της αγοράς. Ελληνικές επιχειρήσεις και οι
τράπεζες ήταν μεταξύ των πρώτων επενδυτών που
είδαν τις δυνατότητες της οικονομίας μας – διακινδύνευσαν – και φυσικά, όλα αυτά τα χρόνια είχαν
μια πολύ επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα. Η γεωγραφική και πολιτισμική εγγύτητα δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για τη σύγκλιση των
δύο οικονομιών, η οποία δεν είναι μόνο αμοιβαίου
ενδιαφέροντος, αλλά αποδεικνύει επίσης με επιτυχία τα πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς – ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων, αγαθών και ανθρώπων.
Τι νομίζετε ότι πρέπει να βελτιωθεί στον διάλογο μεταξύ των εταιρειών και τη βουλγαρική
κυβέρνηση;
Οι βουλγαρικές εταιρείες θα πρέπει να επιδιώξουν
να εξάγουν περισσότερο, δηλαδή να βασιστούν σε
μεγαλύτερο βαθμό στις εξαγωγές για να εξασφαλίσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη των εσόδων τους. Επιπλέον, παρά τον έντονο ανταγωνισμό για μερίδιο
αγοράς λόγω της χαμηλής εγχώριας ζήτησης, εν
τούτοις η ένωση, η αναζήτηση ισορροπίας στις επιχειρηματικές σχέσεις, η επιλύση των διαφορών όχι
από δικαστήρια αλλά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αυτό κατά τη γνώμη μου είναι ο απλούστερος τρόπος για τη συνολική επιτυχία.
Ποιες είναι οι προτεραιότητες της βουλγαρικής
κυβέρνησης για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και ποια είναι η πρόοδός σας σχετικά με
την υλοποίηση τους;
Η Βουλγαρία έχει δημιουργήσει ένα βιώσιμο πλαίσιο για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οποία σε γενικές γραμμές αποτελείται
από τρεις πυλώνες. Πρώτον: σταθερό νομισματικό
καθεστώς. Για περισσότερα από 17 χρόνια έχουμε
διατηρήσει ένα καθεστώς νομισματικού συμβουλίου, το οποίο παρέχει προβλεψιμότητα στις επιχειρήσεις και εξαλείφει την ανησυχία στους ξένους
επενδυτές για συναλλαγματικό κίνδυνο. Δεύτερον,
η Βουλγαρία είναι μια από τις πιο σταθερές χώρες
σε φορολογικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση – η
αυστηρή δημοσιονομική πολιτική, σημαντικά αποθέματα και χαμηλό δημόσιο χρέος στη Βουλγαρία,
συμπεριλαμβανομένων και των προϋποθέσεων της
παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής
κρίσης, αναμφίβολα αποτελεί ένα πλεονέκτημα για
τις επιχειρήσεις.Τρίτον: Η Βουλγαρία διατηρεί σε
γενικές γραμμές τα χαμηλότερα ποσοστά, φορολογικά και ασφαλιστικά. Ο ενιαίος φόρος και οι κατ
‘αποκοπή συντελεστές υποδηλώνουν φιλική διοίκηση και σαφήνεια του φορολογικού συστήματος.
Ποιοι νομίζετε ότι είναι οι σημαντικοί οικονομικοί στόχοι για τη Βουλγαρία μακροπρόθεσμα;

В икономическата област България трябва
да направи всичко възможно за реализиране
на висок икономически растеж – не само, за
да догони европейските икономики, но найвече, за да даде на собствените си граждани комфорта и спокойствието на едно
прилично потребление. Хората се умориха
от реформи и очакване за подобряване на
жизнения стандарт, а най-уязвимите групи
са обезкуражени. Българите заслужават подостойни доходи, разбира се, ако икономиката ни дава възможност да си го позволим - и
аз дълбоко вярвам, че е така. Има много резерви и възможности, които или са неизползвани, или има много пробойни, през които
изтича национален доход.
Как актуалната ситуация в Гърция влияе
на политическите отношения между двете държави?
Ние винаги сме гледали на Гърция като страна, в която се живее добре. Аз съм живяла в
Гърция три години и може да се каже, че съм

БИОГРАФИЯ:
Доц. Даниела БобеваФилипова е родена
на 8 септември. През
1982 г. завършва ВИИ
като магистър по политическа икономия.
Кариерата є включва
работа в многобройни министерства и
банкови институции.
Преподавала е в УНСС,
ВУЗФ и Пловдивския
университет. Избрана е за заместник министър-председател
по икономическото
развитие от 42-рото
Народно събрание на
27 юни 2013 г.

Στον οικονομικό τομέα, η Βουλγαρία θα πρέπει να
κάνει ό, τι είναι δυνατόν για να πραγματοποιήσει
υψηλή οικονομική ανάπτυξη, όχι μόνο για να καλύψει τη διαφορά με τις ευρωπαϊκές οικονομίες, αλλά
κυρίως για να δώσει στους δικούς πολίτες την άνεση και την ηρεμία μιας αξιοπρεπούς κατανάλωσης.
Οι άνθρωποι έχουν κουραστεί από τις μεταρρυθμίσεις και το να περιμένουν τη βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου αποθαρρύνει και τις πιο ευάλωτες ομάδες. Οι Βούλγαροι αξίζουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα, βέβαια, αν η οικονομία μας, μας δίνει τη δυνατότητα να το αντέξουμε οικονομικά και πραγματικά
εγώ βαθιά πιστεύω ότι μπορούμε. Υπάρχουν πολλά
αποθέματα και δυνατότητες που είτε είναι αχρησιμοποίητα ή υπάρχουν πολλαπλές οπές μέσω των
οποίων εξανεμίζεται το εθνικό εισόδημα.
Πώς η παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα επηρεάζει τις πολιτικές σχέσεις μεταξύ των δύο
χωρών;
Εμείς πάντα θεωρούσαμε την Ελλάδα ως χώρα
στην οποία ζουν καλά. Στην Ελλάδα έζησα για τρία
χρόνια και μπορώ να πω ότι είμαι αρκετά εξοικει-

Интервю / συνέντευξη

доста запозната с начина на живот и как
работи икономиката на Гърция. Това, което
ние, българите, не знаем, е, че гърците правят реформи и плащат за тях висока цена,
но гърците продължават да се усмихват,
да се радват на живота и да гледат напред.
Това е нещо, за което наистина трябва да
им завиждаме. Мисля, че кризата в Гърция
не се отрази на българската икономика.
Гръцките компании успяха да запазят позиции, дори смея да предположа, че стоките,
произведени от гръцките фирми в България,
станаха по-продаваеми на гръцките пазари,
а горещо се надявам, че български компании
ще погледнат и към възможностите, които
гръцката приватизация предоставя.

ωμένη με τον τρόπο ζωής και το πώς δουλεύει η
οικονομία της χώρας. Αυτό που δεν ξέρουμε εμείς
οι Βούλγαροι είναι ότι οι Έλληνες κάνουν μεταρρυθμίσεις και τις πληρώνουν με την υψηλότερη
τιμή, αλλά οι Έλληνες συνεχίζουν να χαμογελούν,
να απολαμβάνουν τη ζωή και να κοιτάνε μπροστά.
Αυτό είναι κάτι για το οποίο πρέπει πραγματικά να
τους ζηλεύουμε. Νομίζω ότι η κρίση στην Ελλάδα
δεν επηρεάζει τη βουλγαρική οικονομία. Οι ελληνικές εταιρείες μπόρεσαν να κρατήσουν τις θέσεις
τους, ακόμα και τολμώ να υποθέσω ότι τα προϊόντα
που παράγονται από ελληνικές επιχειρήσεις στη
Βουλγαρία έχουν γίνει πιο εμπορεύσιμα στην ελληνική αγορά, και ειλικρινά ελπίζω ότι οι βουλγαρικές
εταιρείες θα εξετάσουν και τις δυνατότητες που παρέχει η ελληνική ιδιωτικοποίηση.

Предвиждате ли срещи с гръцките си колеги и какви биха били ключовите въпроси за

Έχετε προβλέψει συναντήσεις με τους Έλληνες
συναδέλφους σας και ποια θα είναι τα βασικά
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дебат с тях?
Ние се срещаме достатъчно редовно с
нашите колеги по различни поводи. През
април например направихме една голяма
изложба на стоки, които са произведени
в България, в една от палатите на Солунския панаир. Участваха български фирми в
хранителната промишленост, строителството, текстила, мебелите и т.н. Надяваме се
това да даде допълнителен импулс на взаимната ни търговия. От
друга страна, аз често
се срещам с гръцки инвеститори – те запазват траен интерес към
инвестиране в България,
основно в сферите на
инфраструктурата и
енергетиката.

θέματα για συζήτηση μαζί τους;
Συναντιόμαστε τακτικά με τους συναδέλφους μας
σε διάφορες περιπτώσεις. Τον Απρίλιο κάναμε μια
μεγάλη έκθεση των προϊόντων που παράγονται στη
Βουλγαρία, σε ένα από τα περίπτερα της Διεθνής
Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πήραν μέρος βουλγαρικές
επιχειρήσεις που εμπλέκονται στη βιομηχανία τροφίμων, στις κατασκευές,
στη βιομηχανία υφασμάτων, στη βιομηχανία
επίπλων κ.λ.π. Ελπίζουμε
ότι αυτό θα δώσει ώθηση
στις αμοιβαίες μας συναλλαγές. Από την άλλη
πλευρά, συχνά συναντιέμαι με Έλληνες επενδυτές, οι οποίοι διατηρούν
συνεχές ενδιαφέρον για
επενδύσεις στη Βουλγαρία, κυρίως στον τομέα
των υποδομών και της
ενέργειας.

Каква е ситуацията на
важните инфраструктурни проекти между
Гърция и България?
И в това отношение
имаме прогрес: Лот 4 на АМ „Струма“ Сандански-Кулата в момента се изгражда от
гръцката фирма „Актор“, построила Лот
3 на АМ „Тракия“. Предвидено е строителството да бъде приключено до юли 2014 г.
Лот 2 от същата автомагистрала от Дупница до Благоевград се работи активно с
надеждата, че отсечката ще бъде завършена преди края на 2015 г. Лот 3 на АМ „Струма“ от Благоевград до Сандански също е
приоритетен проект, който се подготвя в
момента и ще бъде финансиран от Оперативна програма „Транспорт и транспортна
инфраструктура“.
В областта на енергетиката се обмисля изграждане на нова газова междусистемна връзка по трасето на съществуващия
транзитен газопровод за Гърция. Целта
на проекта е в аварийни случаи да получаваме временно ограничени количества газ
обратно от гръцката газова система. Също
така се работи и по проект за нова газова
междусистемна връзка Комотини–Стара
Загора. Целта на проекта е да се свърже
България с бъдещия газопровод от Азербайджан и да има възможност за връзка с терминал за компресиран природен газ, който
евентуално ще се изгради на северното
гръцко крайбрежие. В момента в процес на
проучване е дали евентуално участие на
България в проекта ще бъде икономически
обосновано.

Ποια είναι η κατάσταση των σημαντικών
έργων υποδομής ανάμεσα στην Ελλάδα και
τη Βουλγαρία;
Και από αυτή την άποψη έχουμε πρόοδο:Το τμήμα
4 του αυτοκινητοδρόμου «Στρυμόνα» ΣαντάνσκιΚούλατα κατασκευάζεται από την ελληνική εταιρεία
«Άκτορ» πού κατασκεύασε το Τμήμα 3 του αυτοκινητοδρόμου «Τράκια». Προβλέπεται η κατασκευή να
ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2014. Στο τμήμα 2 του
ίδιου αυτοκινητοδρόμου από Ντούπνιτσα ως Μπλαγκόεβγκραντ εκτελούνται εντατικές εργασίες με
την ελπίδα ότι το τμήμα θα έχει ολοκληρωθεί πριν
από το τέλος του 2015. Το τμήμα 3 του αυτοκινητοδρόμου «Στρυμόνας» από το Μπλαγκόεβγκραντ ως
Σαντάνσκι είναι ένα έργο προτεραιότητας, το οποίο
είναι επί του παρόντος στο στάδιο της προετοιμασίας και θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «μεταφορές και υποδομές μεταφορών».
Στον τομέα της ενέργειας εξετάζουμε το ενδεχόμενο κατασκευής ενός νέου αγωγού διασύνδεσης φυσικού αερίου κατά μήκος του υφιστάμενου
αγωγού φυσικού αερίου προς την Ελλάδα. Ο στόχος
του έργου είναι να παρέχει σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης προσωρινά περιορισμένες ποσότητες
φυσικού αερίου από το ελληνικό σύστημα φυσικού
αερίου. Εργαζόμαστε πάνω σε ένα σχέδιο για ένα
νέο αγωγό διασύνδεσης φυσικού αερίου ΚομοτηνήΣτάρα Ζαγόρα. Το έργο έχει ως στόχο να συνδέει τη
Βουλγαρία με το μελλοντικό αγωγό φυσικού αερίου
από το Αζερμπαϊτζάν και να είναι σε θέση να συνδεθεί με το τερματικό για συμπιεσμένο φυσικό αέριο,
το οποίο ενδεχομένως θα κατασκευαστεί στις βόρειες
ελληνικές ακτές. Επί του παρόντος είναι υπό διερεύνηση, αν η ενδεχόμενη συμμετοχή της Βουλγαρίας στο
σχέδιο θα είναι οικονομικά δικαιολογημένη.

„Мисля, че
кризата в
Гърция не се
отрази на
българската икономика. Гръцките
компании успяха да запазят позициите си.“
«Νομίζω ότι
η κρίση στην
Ελλάδα δεν
επηρεάζει τη
βουλγαρική οικονομία.
Οι ελληνικές
εταιρείες μπόρεσαν να κρατήσουν τις θέσεις τους.»
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безплатни Уроци
за милиони по света
Duolingo обучава безплатно хора по целия свят на английски език, но основателите на фирмата искат да правят пари, за да може услугата да продължи да съществува
От Парми Олсън

Луис Вон Ан и Северин Хакер преследват 99.99999% от продуцираното съдържание дневно, което
остава непреведено
Ο Luis von Ahn και ο Severin Hacker
κυνηγούν το 99,99999% του παραγώμενου περιεχομένου το οποίο
μένει αμετάφραστο

Δωρεάν μαθήματα για εκατομμύρια
ανθρώπους ανά τον κόσμο
Η Duolingo εκπαιδεύει δωρεάν ανθρώπους σε όλο τον κόσμο στα αγγλικά, αλλά οι ιδρυτές της εταιρείας
θέλουν να κερδίζουν και κάποια χρήματα προκειμένου να συνεχιστεί η υπηρεσία της δωρεάν εκπαίδευσης.
Από τον Parmi Olson
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α άστρα γεμίζουν το νυχτερινό ουρανό στη μεξικανική πόλη της Veracruz,
και ο 23χρονος Alejandro Lopez βιάζεται να γυρίσει σπίτι για να «παίξει» με το
smartphone του. Οι αντίχειρές του γλιστρούν στη
φωτεινή οθόνη, αλλά αυτό δεν είναι ένα συνηθισμένο παιχνίδι. Ο Alejandro μαθαίνει αγγλικά με το
Duolingo, δωρεάν κινητή εφαρμογή που δημιουργήθηκε από την καινοτόμο εταιρεία στο Pittsburgh,
Pennsylvania. Ο Lopez πέρασε πολλά μαθήματα
μέσα σε ένα μήνα, πολύ πιο γρήγορα από ό, τι με τις

Снимка: Forbes

З

везди изпълват нощното небе в
мексиканския град Веракрус, а 23-годишният Алехандро Лопес бърза за
вкъщи, за да играе със своя смартфон. Палците му се плъзгат по яркия дисплей,
но това не е обикновена игра. Той учи английски чрез Duolingo, безплатно мобилно приложение, създадено от иновативна фирма
в Питсбърг, Пенсилвания. Лопес преминава
многобройните уроци за един месец, много
по-бързо в сравнение с останалите подобни

приложения.
Мозъкът зад Duolingo е Луис Вон Ан (34),
професор по компютърни науки с младежко
лице. Той е най-добре познат с измислянето
на CAPTCHА – изкривената дума или думи,
които понякога изписвате като защитна
парола в интернет. Google купи неговата
компания ReCAPTCHA и сега използва услугата, за да проверява чрез потребителите
стотици милиони думи от дигитализирани
книги, които скенерите на Google не могат
да разберат.
Бизнесът на Duolingo също се крепи на усилията на потребителите. Това прави процеса по-устойчив от образователната „Академия Khan” например, която е с идеална
цел. След като младият Лопес е взел няколко
урока по английски чрез приложението, той
и останалите потребители на Duolingo изглаждат познанията си, превеждайки текст
в интернет. Най-често става въпрос за публикации в популярни американски сайтове
като BuzzFeed или CNN.
В края на 2013 г. BuzzFeed и CNN започват
да плащат на Duolingo да превежда публикуваните от двете медии статии на испански
и други езици. Вон Ан и неговият 29-годишен
съдружник Северин Хакер казват, че партньорствата с други медии са неизбежни. Потребители като Лопес превеждат около 600
статии на ден, но от тях само 10% генерират приходи за Duolingo, така че има доста
място за растеж.
Някои твърдят, че моделът е неетичен.
„Студентите работят за абстрактна ценност, каквато е знанието“, казва Майкъл
Томсън, журналист в сфертата на технологиите. Той влиза в разгорещен спор с Duolingo
по имейл, след като пише на компанията, че
според него системата експлоатира потребителите. „В Силициевата долина има много
услуги като тази. Те твърдят, че са идеалисти, въпреки че движат една схема, която
простичко можем да определим като печалба и загуба.“
Duolingo, клиентът им BuzzFeed, както и
други интернет компании като Facebook са
в бизнеса с мащаба. Нужни са им десетки милиони потребители, за да генерират същите пари, които един по-стар и традиционен
конкурент може да постигне със значително
по-малка бройка. Това е „евтин и неефективен метод за изучаване на чужди езици, казва
Томсън.
Хакер едва сдържа себе си при този намек.
Той твърди, че „безплатното образование
наистина ще промени света. „Ако ние постигнем това, тогава всички други проблеми са... не знам, за мен нямат значение.”
Основателите все пак дълго мислили дали
да направят Duolingo с идеална цел, какъв-

Duolingo,
клиентът
им BuzzFeed,
както и други интернет компании като
Facebook са в
бизнеса с мащаба
Η Duolingo,
και ο πελάτης
τους BuzzFeed,
καθώς και άλλες εταιρείες του Διαδικτύου όπως το
Facebook είναι
επιχειρήσεις
σε εκτεταμένη
κλίμακα

υπόλοιπες παρόμοιες εφαρμογές.
Ο εγκέφαλος πίσω από το Duolingo είναι ο Luis
von Ahn (34),ένα νεανικό πρόσωπο με σπουδές στο
Carnegie mellon university στους υπολογιστές.Είναι
πιο γνωστός για την επινόηση του CAPTCHA – ενός
συστήματος που χρησιμοποιεί μια διαστρεβλωμένη
λέξη ή λέξεις τις οποίες καμιά φορά γράφονται σαν
προστασία με κωδικό πρόσβασης στο διαδίκτυο.
Η Google αγόρασε την εταιρεία του ReCaptcha και
τώρα χρησιμοποιεί την υπηρεσία για να ελέγχει
μέσω των καταναλωτών εκατοντάδες εκατομμύρια
λέξεις από ψηφιοποιημένα βιβλία που οι σαρωτές
της Google δεν μπορούν να ξεπεράσουν.
Η επιχείρηση της Duolingo επίσης στηρίζεται
πάνω στους καταναλωτές. Αυτό καθιστά τη διαδικασία πιο ανθεκτική από την εκπαιδευτική «Ακαδημία Khan» για παράδειγμα, η οποία έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Μεταφράζοντας ένα κείμενο
στο διαδίκτυο,ο νεαρός Lopez όπως και oi άλλοι
χρήστες της Duolingo έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τα αγγλικά τους παίρνοντας κάποια μαθήματα από την εφαρμογή. Τις περισσότερες φορές
πρόκειται για δημοσιεύσεις σε δημοφιλείς αμερικανικές ιστοσελίδες όπως το BuzzFeed και το CNN.
Στο τέλος του 2013, η BuzzFeed και το CNN
χρηματοδότησαν τη Duolingo για να μεταφράσουν άρθρα από τα αγγλικά στα ισπανικά και άλλες γλώσσες. Ο Von Ahn και ο εικοσιεννιάχρονος
συνεργάτης του Severin Hacker υποστηρίζουν ότι
δεν μπορούν παρά να συνεργαστούν με άλλα μέσα
μαζικής ενημέρωσης. Οι χρήστες μεταφράζουν
περίπου 600 άρθρα την ημέρα, αλλά μόνο το 10%
από αυτά δημιουργεί έσοδα για τη Duolingo, οπότε
υπάρχει αρκετό περιθώριο για ανάπτυξη της εταιρείας.
Μερικοί υποστηρίζουν ότι το μοντέλο είναι
ανήθικο. «Οι φοιτητές εργάζονται για αφηρημένες αξίες, όπως είναι η γνώση» σχολιάζει ο Michael
Thompson που είναι δημοσιογράφος στον τομέα
των τεχνολογιών. Ο τελευταίος μπήκε σε διαμάχη
με τη Duolingo μέσω email γράφοντας ότι το σύστημα εκμεταλλεύεται τους χρήστες. «Στη Silicon
Valley, υπάρχουν πολλές υπηρεσίες όπως αυτή.
Ισχυρίζονται ότι είναι ιδεαλιστές, αν και εφαρμόζουν ένα σύστημα που μπορεί να χαρακτηριστεί
απλά ως κέρδος και ζημία.
Η Duolingo, ο πελάτης τους BuzzFeed, όπως και
άλλες εταιρείες του διαδικτύου όπως το Facebook
είναι επιχειρήσεις σε εκτεταμένη κλίμακα. Χρειάζονται δεκάδες εκατομμύρια χρήστες για να δημιουργήσουν τα ίδια χρήματα που ένας παλαιότερος παραδοσιακός ανταγωνιστής μπορεί να δημιουργήσει
με ένα σημαντικά χαμηλότερο αριθμό. Αυτή είναι
μια «φθηνή και αναποτελεσματική μέθοδος εκμάθησης ξένων γλωσσών», δηλώνει ο Thompson.
Ο Hacker περικλείει τη θέση του μόλις σε αυτήν
την πρόταση. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η «δωρεάν παιδεία πραγματικά θα αλλάξει τον κόσμο» Αν
κάνουμε αυτό, τότε όλα τα υπόλοιπα θέματα ... δεν
ξέρω, δεν έχουν σημασία.
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τότητα να γίνει η Duolingo μη κερδοσκοπική εταιρία όπως η Khan Academy στις απαρχές της, λύση
την οποία ο Von Ahn θεώρησε ότι δε θα είναι βιώσιμη.«Πρέπει με κάποιον τρόπο να συνεχίσεις να πείθεις τους δισεκατομμυριούχους να σε χορηγούν για
πάντα», σχολιάζει σε ένα ξενοδοχείο στο Mountain
View της Καλιφόρνια. (η «Ακαδημία Khan» έχει συγκεντρώσει πάνω από 15 εκατομμύρια δολάρια σε
δωρεές από το Ίδρυμα Gates και τη Google.)
Η Duolingo αναμένει όχι μόνο να καλύψει τα
μηνιαία έξοδά της ύψους 500 χιλιάδων δολαρίων,
αλλά να αποφέρει και κέρδη αυτή τη χρονιά. Με
περίπου 8 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες το μήνα,
αυτή τη στιγμή είναι η πιο δημοφιλής εφαρμογή
γλώσσας που περιέχει έξι γλώσσες, όπως τα ρωσικά, τα ιαπωνικά και σύντομα τα κινέζικα. Η εταιρεία
αναφέρεται σε μια ανεξάρτητη μελέτη κατά την
οποία οι καταναλωτές μπορούν να λάβουν γνώση
ισοδύναμη ενός εξαμήνου ισπανικών στο σχολείο.
Όλα αυτά πραγματοποιούνται μέσα σε 34 ώρες σε
σύγκριση με τις 55 ώρες του Rosetta Stone (παρόμοιο λογισμικό). Τον Δεκέμβριο η Apple χαρακτήρι-

					
то е моделът на „Академия Khan” в ранния є
етап. Но Вон Ан осъзнава, че това няма да е
устойчиво. „Трябва някак си да продължаваш
да убеждаваш милиардерите да те спонсорират завинаги“, казва той в един хотел в
Маунтин Вю, Калифорния. („Академия Khan”
е набрала над 15 млн. долара от дарения на
фондацията на Гейтс и Google.)
Duolingo очаква не само да покрие месечните си разходи в размер на 500 хил. долара,
но и през тази година да излезе на печалба. С
приблизително 8 милиона активни потребители месечно, към момента това е най-популярната езикова апликация, съдържаща шест
езика, като руският, японският и китайският предстоят. Фирмата цитира независимо
проучване, според което потребителите
могат да научат еквивалента на един срок
испански в училище за 34 часа, в сравнение с
55 часа с Rosetta Stone (друг подобен софтуер). През декември Apple определи Duolingo
за App of the Year 2013.

Най-популярните приложения за iPhone
Οι πιο δημοφιλείς εφαρμογές του iPhone
Candy Crush Saga

Candy Crush Saga

Пристрастяваща мобилна игра, която иска от играчите да подредят три идентични лакомства, за да
отбележат точки. Тя е пусната през ноември 2012 г.
и оттогава насам, според USA Today, е свалена над половин милиард пъти и играна над 150 милиарда пъти.
Играта печели популярност с постоянните новости,
а фирмата създател King планира излизане на борсата
през 2014 г.

Εξαρτησιογόνο κινητό παιχνίδι που ζητά από τους παίκτες να
παρατάξουν τρεις πανομοιότυπες λιχουδιές για να κερδίσουν
πόντους. Κυκλοφορεί από το Νοέμβριο του 2012 και από τότε,
σύμφωνα με την USA Today, έχει κατεβαστεί πάνω από από
μισό δισεκατομμύριο φορές και έχει παιχτεί πάνω από 150 δισεκατομμύρια φορές. Το παιχνίδι κερδίζει φίμη με τις συνεχείς
καινοτομίες και η ιδρυτική εταιρεία King σχεδιάζει να εισέλθει
στο χρηματιστήριο το 2014

Youtube

Youtube

Малко приложение и сайтове могат да победят платформата за гледане и споделяне на видео съдържание.
Една четвърт от потребителите на интернет са в
Youtube поне веднъж месечно. Приложението на платформата бяха обновени през 2013 г. и вече видеата са в
по-добро качество, а и по-достъпни за Wi-Fi-връзки.

Λίγες εφαρμογές και ιστοσελίδες μπορούν να νικήσουν τη πλατφόρμα για την προβολή και ανταλλαγή περιεχομένου βίντεο.
Το ένα τέταρτο των χρηστών του διαδικτύου μπαίνουν στο
Youtube τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Η εφαρμογή της πλατφόρμας ανανεώθηκε το 2013 και τώρα τα βίντεο έχουν πολύ καλύτερη ποιότητα και πιο προσιτή σε Wi-Fi-σύνδεση.

Google Maps

Google Maps

Със силата на GPS Google Maps се превърна в най-важното оръжие при всяко едно пътуване. В САЩ фирмата
придоби приложението за социална картография Waze и
Google Maps вече предлага и ясно позициониране на полицейски патрули и радари. В САЩ приложението също така позволява директни резервации за полети и хотели.
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Με τη δύναμη του GPS, το Google Maps έχει γίνει το πιο σημαντικό όπλο σε οποιαδήποτε διαδρομή. Στις ΗΠΑ, η εταιρεία
απέκτησε την εφαρμογή κοινωνικής χαρτογράφησης Waze και
το Google Maps πλέον προσφέρει και μια σαφή τοποθέτηση των
αστυνομικών περιπόλων και ραντάρ. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιτρέπει επίσης την απευθείας κράτηση πτήσεων και ξενοδοχείων.

Компанията е създадена, след като Вон
Ан продава ReCAPTCHA на Google през 2009 г.
за повече от 25 милиона долара и започва
да се замисля за по-големи проблеми, които
иска да реши. По това време Северин Хакер
е негов докторант и в продължение на две
години двамата обсъждат създаването на
проект, свързан с езиците, по време на ежеседмичните си половинчасови срещи. Вон Ан
е роден и израства в Гватемала и знае от
първа ръка колко скъпо е да учиш английски.
Хакер от своя страна прекарва детството
си в Швейцария, където е свикнал етикетите на храните и пътните знаци да са на
четири езика. Те се опитват да наберат 18.3
млн. долара от рискови капиталисти като
Union Square Ventures и холивудския актьор
Аштън Къчър.
„По света има 1.2 милиарда души, които учат чужд език“, казва Вон Ан. Около 800
милиона от тях искат да научат английски
език, за да могат да си намерят по-добра работа. Самият той се дразни, че всеки един
от тях трябва да похарчи по 125 долара за
софтуера на Rosetta Stone. Безплатни интернет алтернативи като Duolingo, Anki и
Memrise вече сериозно притесняват 22-годишната компания. През 2013 г. балансът на
Rosetta Stone за трета поредна година бе на
загуба.
Мениджърът в BuzzFeed Дао Нгуен твърди, че преводите на Duolingo са добри, но
могат да бъдат и по-качествени. Двете
компании работят по въпроса. Поне цената
е много по-ниска от стандартната: 5 цента
на дума за лошите до 20 цента на дума за
най-добрите преводи.
Duolingo води преговори с различни мобилни оператори в Латинска Америка, които да инсталират приложението на нови
смартфони, а една от най-големите фирми
за преводи има интерес за партньорство.
„Впечатлен съм“, казва Марк Ланкастър,
основател на SDL, компания, която печели
330 млн. долара от продажбата на софтуер
за преводи и преводачески услуги. „Проблемът не е в това, че няма достатъчно работа“, казва той. Според едно проучване само
0.000000687% от съдържанието, което се
създава всеки ден, се превежда. „Въпросът е
колко ефективно може да бъде свършена работата.”
Вон Ан вече е получил доста предложения
за изкупуване от сериозни играчи в сферата, но на всички е отговорил с не. Предвид
това, че Google изкупува последните му две
компании, те са логичният претендент. Купувачът може да напълни приложението с
реклами.
Вон Ан няма проблеми с това, ако апликацията остане безплатна.

„Безплатното образование ще промени света.
Ако постигнем това,
всички други
проблеми нямат значение.”
«Η Δωρεάν
εκπαίδευση
θα αλλάξει τον
κόσμο. Αν το
κάνουμε αυτό
τα υπόλοιπα θέματα δεν
έχουν σημασία.»

σε τη Duolingo, εφαρμογή της χρονιάς 2013.
Η εταιρεία ιδρύθηκε αφού ο Von Ahn πούλησε
το reCaptcha στη Google το 2009 για πάνω από 25
εκατομμύρια δολάρια και άρχισε να εξετάζει μεγαλύτερα ζητήματα που θέλει να λύσει . Ο Hacker γράφει το διδακτορικό υπό τη δική του εποπτεία και επί
δύο χρόνια οι δυο τους συζητούν ,τη δημιουργία
ενός έργου που σχετίζεται με τις γλώσσες, κατά τη
διάρκεια της μισής ώρας που διαρκούν οι συνεδριάσεις τους, κάθε εβδομάδα. Ο Von Ahn γεννήθηκε
και μεγάλωσε στη Γουατεμάλα και ξέρει από πρώτο
χέρι πόσο κοστοβόρο είναι να μάθεις αγγλικά. Ο
Hacker πέρασε τα παιδικά του χρόνια στην Ελβετία,
όπου έβλεπε τις ετικέτες των τροφίμων και τα οδικά σήματα σε τέσσερις γλώσσες. Τώρα ο Von Ahn
και ο Ο Hacker προσπαθούν να συγκεντρώσουν
18,3 εκατ. δολάρια από επενδυτές κινδύνου, όπως
η Union Square Ventures και ο ηθοποιός του Χόλιγουντ Ashton Kutcher.
«Στον κόσμο υπάρχουν 1,2 δισεκατομμύρια
άνθρωποι που μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα», λέει ο
Von Ahn. Περίπου 800 εκατομμύρια θέλουν να μάθουν αγγλικά για να είναι σε θέση να βρουν μια καλύτερη δουλειά. Ο ίδιος είναι ενοχλημένος από το
γεγονός ότι καθένας από αυτούς πρέπει να δαπανήσει 125 δολάρια για το λογισμικό Rosetta Stone.
Οι Δωρεάν Internet εναλλακτικές λύσεις, όπως τα
Duolingo, Anki και Memrise ήδη έκαναν την εικοσιδυάχρονη εταιρεία να ανησυχεί σοβαρά. Το 2013,
η Rosetta Stone για τρίτη συνεχή χρονιά σημείωσε
ζημία στα κέρδη της.
Ο μάνατζερ στο BuzzFeed Dao Nguyen ισχυρίζεται ότι οι μεταφράσεις της Duolingo είναι καλές,
αλλά θα μπορούσαν να έχουν και καλύτερη ποιότητα. Οι δύο εταιρείες εργάζονται πάνω σε αυτό.
Τουλάχιστον η τιμή είναι πολύ χαμηλότερη από την
κανονική: 5 σεντς ανά λέξη για τις κατώτερες μεταφράσεις και 20 σεντ ανά λέξη για τις καλύτερες.
Η Duolingo διαπραγματεύεται με παρόχους κινητής τηλεφωνίας στη Λατινική Αμερική για να εγκαταστήσουν την εφαρμογή στα νέα
smartphones και μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες
μετάφρασης ενδιαφέρεται για συνεργασία . «Είμαι εντυπωσιασμένος», δήλωσε ο Mark Lancaster,
ιδρυτής της SDL , μια εταιρεία που κερδίζει 330
εκατομμύρια δολάρια από την πώληση λογισμικού μετάφρασης και μεταφραστικές υπηρεσίες.
«Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετές
θέσεις απασχόλησης» σχολιάζει. Σύμφωνα με μια
μελέτη, μόνο το 0.000000687% του περιεχομένου
που δημιουργείται κάθε ημέρα μεταφράζεται. «Το
ερώτημα είναι πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι μια δουλειά».
Ο Von Ahn έχει ήδη λάβει αρκετές προσφορές
εξαγοράς από μεγάλα ονόματα στον τομέα αυτόν,
αλλά σε όλους απάντησε αρνητικά. Δεδομένου ότι
η Google αγόρασε τις δύο τελευταίες τους εταιρείες, αυτή είναι η πιθανή υποψήφιος. Ο αγοραστής
μπορεί να γεμίσει την εφαρμογή με διαφημίσεις.
Ο Von Ahn δεν έχει κανένα πρόβλημα με αυτό,
εφόσον η εφαρμογή συνεχίσει να είναι δωρεάν.
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Членове на ГБСБ се включват в
промоция на бензиностанции ЕКО
Τα μέλη του HBCB συμμετέχουν στην
προσφορά της ΕΚΟ Bulgaria

Н

яколко компании - членки на
ГБСБ, се включиха в промоцията
„Играй футбол с Пеле“ на верига
бензиностанции ЕКО. Кампанията се осъществява с подкрепата на Пощенска банка, „Нестле България” и Hellenic
Bottling Company. Повод за партньорството е Световното първенство по футбол в
Бразилия. Чрез него за първи път българските футболни фенове ще могат да се сдобият с оригинални аксесоари с едноименната
марка на футболната легенда PЕLE. Стоките ще се предлагат ексклузивно в бензиностанциите и може да се закупят с до 88%
отстъпка срещу събрани промо стикери.
Механизмът на промоцията е следният
– при всяка покупка на стойност 25 лв. на
една касова бележка за автомобили и 100
лева за автобуси или камиони потребителите получават 1 промо
стикер. Допълнителен стикер се получава при всяко
плащане с кредитна карта
Visa или American Express от
Пощенска банка за сума над
15 лева (включително), направено през ПОС терминал
на банката. Един допълнителен промо стикер носи
и всяка покупка на два сладоледа BOSS, NIRVANA или
MAGNUM или две бутилки
Coca-Cola или Coca-Cola Zero
от 500 мл в бензиностанции ЕКО.
Стикерите се залепят на
специален талон, достъпен
в бензиностанциите. Няма
ограничение за вида и броя
закупени продукти. Промо
стикери може да се събират в периода от 14 април
до 3 август 2014 г. и може да
бъдат използвани съгласно
условията на кампанията до
17 август 2014 г. или до изчерпване на количествата.
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Π

ολλές εταιρείες μέλη του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου
στη Βουλγαρία (HBCB) συμμετείχαν
στην καμπάνια «παίξε ποδόσφαιρο
με τον Πελέ» της αλυσίδας πρατηρίων καυσίμων
ΕΚΟ Bulgaria. Η εκστρατεία υλοποιείται με την
υποστήριξη της Postbank, της Nestle Βουλγαρίας και της Coca-Cola HBC Bulgaria. Ο λόγος για
την εταιρική σχέση είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο
της FIFA στη Βραζιλία. Μέσω της εκστρατείας για
πρώτη φορά οι βούλγαροι φίλαθλοι θα είναι σε
θέση να πάρουν στα χέρια τους γνήσια αξεσουάρ
από την ομώνυμη μάρκα του θρύλου του ποδοσφαίρου PELE. Τα εμπορεύματα θα προσφέρονται αποκλειστικά στα πρατήρια και μπορούν να
αγοραστούν με έως 88% έκπτωση από τα συλλεγόμενα αυτοκόλλητα της προσφοράς.
Ο μηχανισμός προώθησης είναι ο εξής: με
κάθε αγορά αξίας 25 λέβα σε μια απόδειξη για
αυτοκίνητα και 100 λέβα για λεωφορεία ή φορτηγά οι πελάτες παίρνουν 1 αυτοκόλλητο της Προσφοράς. Επιπλέον αυτοκόλλητο αποκτάται με
κάθε πληρωμή με πιστωτική κάρτα Visa ή American Express από
την Postbank για ποσό πάνω από
15 λέβα (inclusive) που γίνονται
μέσω POS τερματικού της τράπεζας. Ένα πρόσθετο αυτοκόλλητο
της προσφοράς φέρνει κάθε αγορά δύο παγωτών BOSS, NIRVANA
ή MAGNUM ή δύο μπουκάλια
της Coca-Cola ή Coca-Cola Zero
500ml. στα πρατήρια ΕΚΟ.
Τα αυτοκόλλητα κολλιούνται
σε ένα ειδικό κουπόνι, που διατίθεται στα πρατήρια καυσίμων.
Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός σχετικά με τον τύπο και
τον αριθμό των προϊόντων που
αγοράζονται. Τα αυτοκόλλητα της προσφοράς μπορούν να
συλλεχθούν κατά την περίοδο 14
Απρ. με 3 Αυγ. 2014 και μπορούν
να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με
τους όρους της εκστρατείας μέχρι
17 του Αυγούστου 2014 ή μέχρι
εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Alpha Bank България
представи Alpha Bank Enter
Visa Business – нова дебитна карта в улеснение на
малките, средни и големи
компании и експертите на
свободна практика. Alpha
Bank Enter Visa Business е лесен начин за организиране на фирмените финанси, с който собствениците
и управителите на бизнес
ефективно контролират
ежедневните разходи, извършвани от техните служители. Новото предложение от Alpha Bank България
улеснява хората на ръководни позиции и упълномощените служители, като
им осигурява непрекъснат
достъп до фирмени средства. Нещо повече, към
една фирмена сметка могат да се свържат неограничен брой карти. Притежателите на Alpha Bank
Enter Visa Business разполагат
с разнообразни възможности за контрол на фирмените разходи, сред които наблюдение на ежедневните
разходи и справки посред-

Нова дебитна карта от
Alpha Bank България
Νέα χρεωστική κάρτα από
την Alpha Bank Bulgaria

ством Alpha Уеб Банкиране.
Alpha Bank Enter Visa Business
се предлага без такси за издаване във всички клонове на
Alpha Bank в страната.

Η Alpha Bank Bulgaria
παρουσίασε την Alpha Bank
Enter Visa Business, μια νέα
χρεωστική κάρτα, για να διευκολύνει τις μικρές, μεσαίες και

μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και
τους ελεύθερους εμπειρογνώμονες. Η Alpha Bank Enter Visa
Business είναι ένας εύκολος
τρόπος για να οργανώσετε τα
οικονομικά της εταιρείας, με
τα οποία οι ιδιοκτήτες και οι
διευθυντές των επιχειρήσεων
ελέγχουν αποτελεσματικά τα
καθημερινά έξοδα που πραγματοποιούν οι εργαζόμενοί
τους. Η νέα πρόταση από την
Alpha Bank Βουλγαρίας διευκολύνει τους ανθρώπους σε
ηγετικές θέσεις και εξουσιοδοτημένο προσωπικό, παρέχοντας τους απρόσκοπτη πρόσβαση σε εταιρικούς πόρους.
Επιπλέον, σε έναν εταιρικό λογαριασμό μπορείτε να συνδέσετε έναν απεριόριστο αριθμό
καρτών. Οι κάτοχοι των Alpha
Bank Enter Visa Business έχουν
πολλές ευκαιρίες να ελέγχουν
τα έξοδα της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της καθημερινής παρακολούθησης του
κόστους και των εκθέσεων
μέσω του Alpha Web Banking.
Η Alpha Bank Enter Visa
Business προσφέρεται δωρεάν
σε όλα τα καταστήματα της
Alpha Bank στη χώρα.

Две благородни каузи в един ден
Δύο αγαθοεργίες σε μία ημέρα

П

рез месец април Кемпински Хотел Гранд Арена Банско взе активно участие в две социални инициативи. На 22 април мениджърският екип отново организира
Ден на отворените врати и покани децата от местния
Дневен център „Здравец”. Повече от 20 деца на различна
възраст посетиха хотела, за да прекарат един различен и
запомнящ се ден, изпълнен с веселие и развлечения. Хотелът организира непрекъснато различни инициативи за децата през цялата година. В края на всеки месец декември,
хотелският екип посещава дома, за да усетят заедно с децата празничния дух и да ги зарадват с коледни подаръци.
По-късно през деня хотелът отбеляза и Международния ден на Земята, като организира залесителна кампания. Генералният мениджър на Кемпински Хотел Гранд
Арена Банско Атанасиос Манос коментира събитията
от деня: „За нас е важно непрекъснато да даваме добър
пример за подражание и да насърчаваме социално отговорно поведение.”

Τ

ον Απρίλιο, το Kempinski Hotel Grand Arena Bansko συμμετείχε ενεργά σε δύο κοινωνικές πρωτοβουλίες. Στις 22
Απριλίου, η ομάδα διοίκησης αναδιοργάνωσε μέρα υποδοχής
για το κοινό και κάλεσε τα παιδιά από το τοπικό κέντρο ημέρας
«Ζντράβετς». Περισσότερα από 20 παιδιά διαφορετικών ηλικιών
επισκέφτηκαν το ξενοδοχείο, για να περάσουν μια ξεχωριστή
ημέρα γεμάτη χαρά και διασκέδαση. Το ξενοδοχείο οργανώνει
διάφορες πρωτοβουλίες για τα παιδιά όλο το χρόνο. Στο τέλος
του Δεκεμβρίου, η ομάδα του ξενοδοχείου επισκέφτηκε το σπίτι
για να νιώσουν μαζί με τα παιδιά το πνεύμα των διακοπών και να
χαρούν με τα δώρα Χριστουγέννων.
Αργότερα, μέσα στην ημέρα, το ξενοδοχείο τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα της Γης, οργανώνοντας μια εκστρατεία δενδροφύτευσης. Ο Γενικός Διευθυντής του Kempinski Hotel Grand Arena
Bansko κ.Αθανάσιος Μάνος σχολίασε τα γεγονότα της ημέρας:
«Είναι σημαντικό για μας κάθε στιγμή να δίνουμε παράδειγμα
προς μίμηση και να ενθαρρύνουμε την ορθη κοινωνική συμπεριφορά».
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Νέο πετράδι
στο στέμμα
της Shelby Α.Ε.

За трети пореден път All Channels успя да спечели
наградата „Най-добра агенция“, а една от кампаниите ú - „Писмо за промяна“, успя да вземе три различни награди. Постиженията на агенцията са от БАПРА
Bright Awards, което се организира от Българската
асоциация на PR агенциите за пети пореден път. В
надпреварата за 2013 г. участваха общо 29 агенции и
шест компании/организации, които са регистрирали
86 кампании.

Нова перла в
короната на
Shelby S.A
Shelby S.A, компанията собственик
на Premier Luxury Mountain Resort, с
гордост представи новата перла в
короната си хотели: бутиковият хотел Dohos Hotel Experience, който се
намира в Карица, Гърция. Той е разположен в планината Kисавос, предлага
невероятна гледка към Егейско море,
просторни стаи с матраци Coco-Mat
и спално бельо от същата марка. В
бутиковия хотел има а-ла-карт ресторант, където за закуска, обяд и
вечеря се сервират ястия, приготвени с местни продукти, СПА център и
заседателна зала. Dohos ви очаква, за
да откриете истинското значение на
думите релакс, хармония и природа, в
комбинация с комфорт, лукс и чудесна
обстановка. С мениджърския тим на
Premier и неговите високи стандарти, може да сте сигурни, че почивката в Dohos ще бъде незабравима.

All Channels е
най-добрата
PR агенция за 2013 г.
Το All Channels είναι το
καλύτερο πρακτορείο δημοσίων σχέσεων για το 2013

Η Shelby Α.Ε., μητρική εταιρεία της
Premier Luxury Mountain Resort, παρουσίασε με υπερηφάνεια το νέο στολίδι στο
στέμμα της από ξενοδοχεία: το ξενοδοχείο
boutique Dohos Hotel Experience, που
βρίσκεται στο βουνό Κίσαβο, στην Καρίτσα, Ελλάδας. Προσφέρει εκπληκτική θέα
στο Αιγαίο Πέλαγος, ευρύχωρα δωμάτια με
στρώματα Coco-Mat και λινά της ίδιας μάρκας. Το boutique ξενοδοχείο διαθέτει ένα a
la carte εστιατόριο για πρωινό, μεσημεριανό
γεύμα και δείπνο, όπου σερβίρονται πιάτα,
που παρασκευάζονται με τοπικά προϊόντα,
spa και αίθουσα συσκέψεων. Το Dohos σας
περιμένει για να ανακαλύψετε την πραγματική έννοια των λέξεων χαλάρωση, αρμονία
και φύση, σε συνδυασμό με την άνεση, την
πολυτέλεια και την υπέροχη ατμόσφαιρα.
Με την ομάδα διαχείρισης της Premier και τις
υψηλές προδιαγραφές της, μπορείτε να είστε
βέβαιοι ότι η διακοπές σας Στο Dohos θα σας
μείνουν αξέχαστες.

Για τρίτη φορά το All Channels κέρδισε το βραβείο
«καλύτερο πρακτορείο δημοσίων σχέσεων», και μία από
τις εκστρατείες του, «Επιστολή για την Αλλαγή», κατάφερε
να πάρει τρία διαφορετικά βραβεία. Τα επιτεύγματα του
οργανισμού είναι από τα BAPRA Bright Awards, τα οποία
διοργανώθηκαν από τη Βουλγαρική Ένωση των δημοσίων
σχέσεων για πέμπτη φορά. Στο διαγωνισμό για το 2013
πήραν μέρος συνολικά 29 οργανισμοί και έξι εταιρείες –
οργανισμοί που έχουν κατοχυρώσει 86 εκστρατείες.

Мтел с нов сертификат за коректност на фактурите
Η Mtel με ένα νέο πιστοποιητικό ορθότητας των τιμολογίων
Мтел получи нов сертификат за коректност на фактурите си. Сертификатът е издаден от TÜV SÜD BABT
под директивата на британския телеком регулатор
Ofcom. Полученият сертификат гарантира, че системите за тарифиране и свързаните с тях функции в компанията, са коректни и сигурни, както и че отговарят
на регулаторните изисквания на британския телеком
регулатор Ofcom, определяни като най-строгите в света. Новият сертификат е със срок на валидност 3 години. 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.
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Η Mtel απόκτησε ένα νέο πιστοποιητικό ορθότητας των τιμολογίων. 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 εταιρείας είναι σωστά και ασφαλή και ότι πληρούν τις κανονιστικές
απαιτήσεις της βρετανικής ρυθμιστικής αρχής τηλεπικοινωνιών 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 επιδόσεις και αναφορές από την Mtel και περιοδικούς ελέγχους
από την TÜV SÜD BABT.

Без такси и комисиони по
жилищните кредити от Alpha Bank
Χωρίς τέλη και προμήθειες για δάνεια
κατοικίας από την Alpha Bank Bulgaria

A

lpha Bank България обяви промоционални условия по всички
жилищни кредити от банката.
В унисон с последните тенденции на пазара и за да улесни клиентите при
вземането на важни решения като това
за покупка на нов дом, банката премахва
таксите и комисионите по всички жилищни
кредити. Това осезаемо намалява годишния
процент на разходите, който е най-ясният
показател за цената на един кредит.
До края на юни 2014 г. всички жилищни
кредити от Alpha Bank са без такси за кандидатстване и одобрение, без комисиона за
усвояване, без комисиона за предсрочно погасяване със собствени средства, както и без
месечна комисиона за управление. Така в комбинация с едни от най-ниските нива на годишен
процент на разходите предложенията от
Alpha Bank са сред най-достъпните на пазара.
Жилищните кредити с плаващ лихвен процент в лева и
евро са обединени под новото
име Жилищни кредити „Вкъщи”. Ниските лихвени проценти, стартиращи от 5.83% при
ползване на Alpha Ипотечен
пакет, както и прозрачното
им образуване на базата на пазарните индекси 3M EURIBOR и
3М SOFIBOR, дават комфорт и
спокойствие. За това допринася и възможността клиентите да могат да намалят
месечната си вноска с до 30%
по време на гратисния период,
като използват спестените
средства за други важни цели,
например за ремонт или обзавеждане на новия си дом.
Промоционалните условия
важат и за жилищен кредит
“Перфекто”, който предлага
опции с фиксиран лихвен процент за 3, 5, 7 или 10 години,
като дава възможност на клиентите да изберат най-подходящия за тях вариант.

Η

Alpha Bank Bulgaria ανακοίνωσε
ευνοϊκούς όρους για όλα τα δάνεια
κατοικίας από την τράπεζα. Σύμφωνα
με τις τελευταίες τάσεις της αγοράς
και για να διευκολύνει τους πελάτες στη λήψη σημαντικών αποφάσεων, όπως η αγορά ενός νέου
σπιτιού, η τράπεζα αφαιρεί τις αμοιβές και τις
προμήθειες για όλα τα δάνεια κατοικίας. Αυτό μειώνει σημαντικά το συνολικό ετήσιο πραγματικό
επιτόκιο, το οποίο είναι η σαφέστερη ένδειξη του
κόστους του δανείου.
Μέχρι το τέλος του Ιουνίου του 2014, όλα τα
δάνεια κατοικίας από την Alpha Bank Bulgaria
δεν έχουν τέλη αίτησης και έγκρισης, είναι χωρίς
προμήθεια για απορρόφηση, χωρίς χρέωση για
πρόωρη εξόφληση με ίδια κεφάλαια, και χωρίς
μηνιαία αμοιβή διαχείρισης. Έτσι, σε συνδυασμό
με ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα ετήσιου ποσοστού επιβάρυνσης, οι προτάσεις της Alpha Bank
Bulgaria είναι από τις πιο προσιτές στην αγορά.
Τα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο σε λέβα και σε ευρώ είναι
ενωμένα κάτω από το νέο όνομα,
στεγαστικά δάνειά «Σπίτι». Τα
χαμηλά επιτόκια που ξεκινούν
από 5,83% κατά τη χρήση του
Πακέτου Δανείου Άλφα όπως
και ο διαφανής σχηματισμός
τους με βάση τους δείκτες του
χρηματιστηρίου 3Μ EURIBOR
και 3M Sofibor δίνουν άνεση και
ηρεμία. Σ’αυτό συμβάλλει και η
δυνατότητα να επιτρέψει στους
πελάτες να μειώσουν τις μηνιαίες
πληρωμές τους έως και κατά 30%
κατά την περίοδο χάριτος, χρησιμοποιώντας την εξοικονόμηση
πόρων για άλλους σημαντικούς
σκοπούς, π.χ. για την επισκευή ή
την επίπλωση του νέου σπιτιού
τους.
Ευνοϊκοί όροι ισχύουν και για
το στεγαστικό δάνειο Perfecto,
που προσφέρει επιλογές με σταθερό επιτόκιο για 3, 5, 7 ή 10 χρόνια, επιτρέποντας στους πελάτες
να επιλέγουν την πλέον κατάλληλη επιλογή για αυτούς.
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„Чипита” в партньорството с
баскетболната Евролига
Η Chipita σε συνεργασία με την
Ευρωλίγκα

Ф

ирма „Чипита” бе стратегически партньорство с Евролигата за заключителния
турнир от сезона – FINAL
FOUR, който се проведе през май 2014 г. в
Милано. Марката 7DAYS бе глобален партньор на най-престижния европейски баскетболен турнир и стана официална закуска на
FINAL FOUR на Turkish Airlines Евролига.
„Баскетболната Евролига приветства в
семейството на нашите глобални партньори „Чипита” – една от най-големите компании в хранителната индустрия в Европа“,
каза г-н Жорди Бертомео, президент и главен изпълнителен директор на баскетболната Евролига. „Чипита” е компания с план
за стратегическо развитие, близък до нашия, и има дял в ключови пазари с общи интереси. Твърдо вярвам, че турнирът FINAL
FOUR на Turkish Airlines Евролига в Милано е
уникална възможност да изградим солидна
основа за бъдещи общи инициативи“, добави той.
„За нас е чест на бъдем глобални партньори на Евролигата, тъй като споделяме общи
ценности“, каза г-н Спирос
Теодоропулос, главен изпълнителен директор на „Чипита”.
„Баскетболът и особено ключови събития като FINAL FOUR
на Евролигата може да бъдат
асоциирани с нашите 7DAYS
продукти, които вече присъстват в повече от 65 страни
и са добре познати в повечето
европейски страни. Твърдо вярвам, че това партньорство ще
е ползотворно и за двете страни“, каза още той.
Във финала на състезанието израелският отбор „Макаби Електра” (Тел Авив) триумфира с шестата си титла в
най-престижния баскетболен
европейски клубен турнир,
след като надигра „Реал” (Мадрид) с 98:86 след продължение.
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εταιρεία Chipita είχε μια στρατηγική
συνεργασία με την Euroleague για
τον τελικό του τουρνουά ΦΑΪΝΑΛ
ΦΟΡ της σεζόν, το οποίο πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2014 στο Μιλάνο.
Η εμπορική σειρά 7DAYS ήταν ένας παγκόσμιος εταίρος του πιο διάσημου τουρνουά ευρωπαϊκού μπάσκετ και έγινε επίσημο πρωινό του
ΦΑΪΝΑΛ ΦΟΡ των Τουρκικών Αερογραμμών της
Ευρωλίγκας. «H Ευρωλίγκα καλωσόρισε στην
οικογένεια των παγκόσμιων εταίρων μας την
Chipita – μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον
κλάδο των τροφίμων στην Ευρώπη», δήλωσε κ.
Τζόρντι Μπερτομέο, Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος της Ευρωλίγκας. «Η Chipita είναι μια
εταιρεία με ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης
παρόμοιο με το δικό μας και έχει μερίδιο σε βασικές αγορές με κοινά ενδιαφέροντα. Πιστεύω
ακράδαντα ότι το τουρνουά ΦΑΪΝΑΛ ΦΟΡ των
Τουρκικών Αερογραμμών της Ευρωλίγκας στο
Μιλάνο είναι μια μοναδική ευκαιρία να οικοδομήσουμε μια στέρεη βάση για μελλοντικές κοινές
πρωτοβουλίες», πρόσθεσε.
«Είναι τιμή μας να καταστούμε παγκόσμιος συνεργάτης της
Ευρωλίγκα καθώς μοιραζόμαστε
κοινές αξίες», δήλωσε ο κ. Σπύρος
Θεοδωρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Chipita. «Το μπάσκετ
και ιδιαίτερα σημαντικές εκδηλώσεις, όπως το φάιναλ φορ της Ευρωλίγκας, μπορεί να συνδεθεί με
τα προϊόντα μας 7DAYS, τα οποία
έχουν ήδη παρουσία σε περισσότερες από 65 χώρες και είναι πολύ
γνωστά στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Πιστεύω ακράδαντα
ότι αυτή η συνεργασία θα είναι
επωφελής και για τις δύο πλευρές», είπε επίσης.
Στον τελευταίο αγώνα η Ισραηλινή ομάδα Μακάμπι (Τελ Αβίβ)
θριάμβευσε με τον έκτο τίτλο
της στο διασημότερο ευρωπαϊκό τουρνουά μπάσκετ συλλόγων
μετά την επικράτησή της επί της
Real (Μαδρίτης) με 98:86 μετά από
παράταση.

ОББ с нов портал
за електронни
услуги
Η UBB με μια νέα
διαδικτυακή πύλη
για ηλεκτρονικές
υπηρεσίες

Н

ов уебпортал с възможности за
заплащане на комунални и данъчни задължения, както и онлайн
проверка на текущо състояние
на картите стартира ОББ.
UPAY (www.ubbpay.bg) дава възможност
на потребителите да получават информация и да заплащат битовите си сметки,
данъци и задължения към банката, както и
да извършват активно банкиране. Чрез портала потребителите ще могат да следят и
кредитното си портфолио, своите месечни
извлечения по кредитни и дебитни карти.
Регистрацията в портала не е задължителна – всеки посетител може да направи
произволен брой плащания без свой профил. В
същото време за регистрираните потребители платформата дава серия предимства.
Те включват възможността за създаване на
персонализирани шаблони за заплащане на
избрани сметки и опция за получаване на предупреждения при ново задължение.
UPAY е и с олекотен и съобразен с качествен потребителски дизайн, който помага на
клиентите да се ориентират бързо и лесно
както от настолен компютър, така и през
таблет и смартфон, а нивото на сигурност
e съобразено със световните стандарти.
Потребителите на новия портал ще
се информират и за новите партньори по
програмата за лоялни картодържатели на
ОББ – UWIN, с карти Visa Classic, Visa Electron,
MasterCard Standard, ОББ Глобул Master Card,
Visa Gold, MasterCard Gold.

Ν

έα διαδικτυακή πύλη με δυνατότητα
καταβολής χρημάτων για υπηρεσίες
κοινής ωφέλειας και φόρων, καθώς και
online έλεγχος της τρέχουσας κατάστασης των καρτών ξεκίνησε η UBB.
Η UPAY (www.ubbpay.bg) επιτρέπει στους
χρήστες να λαμβάνουν πληροφορίες και να πληρώνουν τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας,
τους φόρους και τα χρέη τους στην τράπεζα, και
να πραγματοποιούν online τραπεζικές συναλλαγές. Επιπλέον, μέσω της διαδικτυακής πύλης, οι
χρήστες μπορούν να παρακολουθούν το δανειακό
χαρτοφυλάκιο και τις μηνιαίες δηλώσεις των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών τους.
Η εγγραφή δεν είναι απαραίτητη, κάθε επισκέπτης μπορεί να κάνει οποιοδήποτε αριθμό πληρωμών χωρίς να δημιουργηθεί προφίλ. Ταυτόχρονα,
για τους εγγεγραμμένους χρήστες της πλατφόρμας
προβλέπονται πρόσθετα πλεονεκτήματα. Αυτά
περιλαμβάνουν τη δυνατότητα να δημιουργίας
προσαρμοσμένων προτύπων για την πληρωμή επιλεγμένων λογαριασμών και την επιλογή ειδοποιήσης σε περίπτωση νέας υποχρέωσης. Η UPAY έχει
σχεδιασμό ελαφρύ και με βάση την ποιοτική εμπειρία του χρήστη, που τους βοηθά να πλοηγηθούν
εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή γραφείου
όπως και από tablets και smartphones, καθώς και
το επίπεδο ασφαλείας συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα.
Οι χρήστες της νέας πύλης θα ενημερώνονται
και για τους νέους εταίρους του προγράμματος πιστών πελατών καρτών της UBB – Uwin, κάρτα Visa
Classic, Visa Electron, MasterCard Standard, η UBB
Globul Master Card, Visa Gold, MasterCard Gold.
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Изложба „Света гора“

П

осолството на Гърция в София
организира фотографска изложба,
посветена на Света гора - Атон,
„Свещената планина на православието“. Експозицията, включваща 29 фотоса
от Атон, беше официално открита от изкуствоведа доц. Ралица Русева в присъствието на посланика на Гърция в България Н.Пр.
Демостенис Стоидис в галерия „Средец“ на
Министерството на културата.
Изложбата за манастирите в прочутата монашеска република включваше главно
снимки на българския фотограф Антони Георгиев, както и няколко фотоса от Атон на
Астериос Циурвас, дипломат в посолството
на Гърция у нас.
Фотоизложбата се проведе по повод православния Великден и е част от културните
събития и прояви на посолството в рамките на Гръцкото председателство на ЕС.
„Има много начини да се преживее миналото – исторически възстановки, книги, филми
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Η
По времето
на комунизма малко
българи знаеха нещо за
Света гора, а
още по-малко я бяха посещавали.

πρεσβεία της Ελλάδας στη Σόφια διοργάνωσε έκθεση φωτογραφίας «Άγιο
Όρος της Ορθοδοξίας», αφιερωμένη
στο Άγιο Όρος – Άθως. Η έκθεση, οι
οποία περιλαμβάνει 29 φωτογραφίες του Αγίου
Όρους, εγκαινιάστηκε επίσημα από την κριτικό
τέχνης καθ. κα Ράλιτσα Ρούσεβα παρουσία του
Πρέσβη της Ελλάδα στη Βουλγαρία κ. Δημοσθένη
Στωίδη στην γκαλερί «Σρεντέτς» του Υπουργείου
Πολιτισμού.
Η έκθεση από τα μοναστήρια της περίφημης μοναστικής πολιτείας αποτελείται κυρίως από εικόνες
του βούλγαρου φωτογράφου Αντόνι Γκεοργκίεφ και
διάφορες φωτογραφίες του Αγίου Όρους του Αστέριου Τσιούβρα διπλωμάτη στην Πρεσβεία της Βουλγαρίας στην Ελλάδα.
Η έκθεση πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία
του Ορθόδοξου Πάσχα και αποτελεί μέρος των πολιτιστικών εκδηλώσεων και των δραστηριοτήτων
της Πρεσβείας στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αναβιώσου-

Έκθεση «Άγιον Όρος»

- каза доц. Ралица Русева. - Всички те разчитат на силата на нашето въображение да си
представим как нещата са изглеждали преди
години или векове. Има едно място обаче - и
то е само на няколко часа път с кола от София, където Средните векове продължават
да живеят. Това е Света гора, Агион Орос,
на върха на най-източния пръст на Халкидическия полуостров в Гърция. По времето
на комунизма малко българи знаеха нещо за
Света гора, а още по-малко я бяха посещавали. Повечето българи обикновено отиват на
поклонение в Зограф, българския манастир на
Атон, и евентуално в Хилендар, който е администриран от сърби и се намира недалеч
от Зограф. Но тази интригуваща изложба ви
отвежда далеч отвъд двата най-популярни
за българите манастири.“
Сп. „Балкански хоризонти“ благодари на
авторите – г-н Антони Георгиев и г-н Астериос Циурвас, за любезното предоставяне на
снимките от изложбата.

Στα χρόνια
του κομμουνισμού, λίγοι
Βούλγαροι
γνώριζαν κάτι
για το Άγιον
Όρος, ακόμη
λιγότεροι το
είχαν επισκεφτεί.

με το παρελθόν ιστορικές αναπαραγωγές, βιβλία,
ταινίες, δήλωσε η καθ. κα Ράλιτσα Ρούσεβα. Όλα
αυτά στηρίζονται στη δύναμη της φαντασίας μας να
απεικονίσει πώς φαινόταν πριν από χρόνια ή αιώνες
τα πράγματα. Υπάρχει ένα μέρος, ωστόσο – και αυτό
είναι μόνο λίγες ώρες με το αυτοκίνητο από τη Σόφια –
όπου η εποχή του Μεσαίωνα εξακολουθεί να υπάρχει.
Αυτό είναι το Άγιο Όρος, στην κορυφή του ανατολικής
χερσονήσου της Χαλκιδικής στην Ελλάδα. Στα χρόνια
του κομμουνισμού, λίγοι Βούλγαροι γνώριζαν κάτι για
το Άγιον Όρος, ακόμη λιγότεροι το είχαν επισκεφτεί. Οι
περισσότεροι Βούλγαροι συνήθως πηγαίνουν για προσκύνημα στην Μονή Ζωγράφου, τη βουλγαρική μονή
στο Άγιον Όρος, και, ενδεχομένως, στη Μονή Χιλανδαρίου, η οποία διοικείται από τους Σέρβους και βρίσκεται κοντά στο Μονή Ζωγράφου. Αλλά αυτή η ενδιαφέρουσα έκθεση σας παρασέρνει πολύ πιο πέρα από
τα δύο πιο δημοφιλή Βουλγαρικά μοναστήρια.
Το περιοδικό «Βαλκανικοί Ορίζοντες» ευχαριστεί
τους κ. Αντόνι Γκεοργκίεφ και τον κ. Αστέριο Τσιούβρα, για την ευγενική παραχώρηση των φωτογραφιών για την έκθεση.
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Култура / πολιτισμός

Конкурс за есе
Διαγωνισμός Έκθεσης
Успешно приключи конкурсът за есе на гръцки и
на български език, организиран за пета поредна година от
Гръцката фондация за култура – София. Tемата на конкурса
беше „Гръцката култура: начало и мост към европейските
ценности“. Първа награда за есе на гръцки език (участие
в лятна програма за изучаване на гръцки език в Атинския
университет - ΘΥΕΣΠΑ) се присъди на Георги Грънчаров от
София. Първа награда за есе на български език (участие
в едногодишна програма за изучаване на гръцки език в
Гръцката фондация за култура - София 2014-2015) се присъди
на Калина Иванова от гр. София.
Επιτυχώς ολοκληρώθηκε ο Διαγωνισμός Έκθεσης στην
ελληνική και βουλγαρική γλώσσα που διοργανώνεται για πέμπτη
συνεχή χρονιά από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού Σόφιας.
Το θέμα του διαγωνισμού ήταν «Η ελληνική κουλτούρα: αρχή
και γέφυρα προς τις ευρωπαϊκές αξίες». Το πρώτο βραβείο για
δοκίμιο στην ελληνική γλώσσα (συμμετοχή σε καλοκαιρινό πρόγραμμα για τη μελέτη της ελληνικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
– ΘΥΕΣΠΑ) απονεμήθηκε στον Γκεόργκι Γκραντσάροφ από τη
Σόφια. Το πρώτο βραβείο για δοκίμιο στην Βουλγαρική γλώσσα
(συμμετοχή σε πρόγραμμα ενός έτους για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού Σόφιας 2014-2015)
δόθηκε στην Καλίνα Ιβανόβα από τη Σόφια.

Посолството на Гърция в София организира фотографска изложба, посветена на гръцката традиция в корабоплаването - „Десетхилядолетна гръцка мореплавателна традиция“. Тя се провежда със съдействието на
Министерството на културата на Република България и
Морския музей на Гърция. Изложбата се провежда в галерия „Средец“, в сградата на министерството на адрес:
бул. „Ал. Стамболийски“ 16.
Η πρεσβεία της Ελλάδα στη Σόφια διοργάνωσε έκθεση φωτογραφίας αφιερωμένη στην ελληνική ναυτιλιακή παράδοση
«Eλληνική ναυτική παράδοση δέκα χιλιετιών». Αυτή διεξάγεται
σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού της Δημοκρατίας της
Βουλγαρίας και το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδας. Η έκθεση πραγματοποιείται στη γκαλερί «Σρεντέτς» στο κτίριο του Υπουργείου
στη διεύθυνση: Λ. Αλ. Σταμπουλίνσκυ Αρ. 16.
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Вечер на новогръцкия език организира Пловдивският университет
„Паисий Хилендарски”. Събитието е инициатива на Сектор „Новогръцки език”
към Катедра „Общо езикознание и история на българския език“ във Филологическия факултет на ПУ. В програмата бяха включени презентации на
студенти, а като кулминация на празника учещите новогръцки език влязоха
в ролята на актьори. Те бяха подготвили спектакъла „Жените в Народното
събрание” по Аристофан. Като част от празника гръцката писателка Теофано
Калояни гостува на Библиотеката за новогръцки език, литература и култура
на ПУ. Там беше представена книгата є „Смъртта на рицаря Челано и други
истории”. Литературното произведение е посветено на бабата на авторката,
родена в Пловдив през 1906 г.
Βραδιά νεοελληνικής γλώσσας οργανώνει το Πανεπιστήμιο της Φιλιππούπολης «Παΐσιος Χιλανδαρινός». Η εκδήλωση είναι μια πρωτοβουλία του Τομέα
«νεοελληνικής γλώσσας » στο Τμήμα «Γενική Γλωσσολογία και Ιστορία της βουλγαρικής γλώσσας» στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Φιλιππούπολης. Το
πρόγραμμα περιελάμβανε παρουσιάσεις από τους φοιτητές και, ως αποκορύφωμα των εκδηλώσεων εορτασμού, οι φοιτητές νεοελληνικής γλώσσας ανέλαβαν το
ρόλο των ηθοποιών. Είχαν ετοιμάσει την παράσταση «Γυναίκες στο Κοινοβούλιο»
βασισμένη στον Αριστοφάνη. Στο πλαίσιο του εορτασμού η Έλληνίδα συγγραφέας
Θεοφανώ Καλογιάννη επισκέφτηκε την Βιβλιοθήκη της Ελληνικής γλώσσας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού του Πανεπιστημίου της Φιλιππούπολης. Εκεί έγινε και
η παρουσίαση του βιβλίου της «Θάνατος του ιππότη Τσελάνο και άλλες ιστορίες» –
λογοτεχνικό έργο αφιερωμένο στη γιαγιά της συγγραφέως, η οποία γεννήθηκε στη
Φιλιππούπολη το 1906.

Снимки: ГБСБ

Фотографска
изложба Έκθεση
Φωτογραφίας

Вечер на новогръцкия език
Βραδιά νεοελληνικής γλώσσας

Календар / Εκδηλώσεις
Място: Букурещ
RoEnergy
Изложение за възобновяема енергия
Организатор: R.E.S.
www.roenergy.eu

Място: Букурещ
Cleaning Show Bucharest
Изложение за почистващата индустрия
Организатор: Euroexpo
www.euroexpo.ro

Място: Атина
Hellenic Shoe Fair
Изложение за обувната индустрия
Организатор: Fashion News
www.fashionnews.gr

Място: Солун
Nanotexnology
Изложение за нанотехнологии
Организатор: Helexpo
www.helexpo.gr

Място: Стара Загора
Bata Agro
Международно земеделско изложение
Организатор: Земеделска асоциация
www.bata-agro.org

Място: Солун
Thessaloniki International Fair
Международен панаир
Организатор: Helexpo
www.helexpo.gr

Място: Белград
PACKTECH
Изложение за пакетиращи технологии
Организатор: A & L
www.alexpo.co.rs

ЮНИ
ΙΟΥΝΙΟΥ

11-13

ЮНИ
ΙΟΥΝΙΟΥ

11-14

ЮНИ
ΙΟΥΝΙΟΥ

13-14

АВГУСТ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

5-12

АВГУСТ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

26-29

СЕПТЕМВРИ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

6-14

СЕПТЕМВРИ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

10-13

Τόπος: Βουκουρέστι
RoEnergy
Έκθεση για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Διοργανωτής: R.E.S.
www.roenergy.eu

Τόπος: Βουκουρέστι
Cleaning Show Bucharest
Έκθεση για τη βιομηχανία καθαρισμού
Διοργανωτής: Euroexpo
www.euroexpo.ro

Τόπος: Αθήνα
Hellenic Shoe Fair
Έκθεση τουρισμού
Διοργανωτής: Fashion News
www.fashionnews.gr

Τόπος: Θεσσαλονίκη
Nanotexnology
Έκθεση για Νανοτεχνολογίες
Διοργανωτής: Helexpo
www.helexpo.gr

Τόπος: Stara Zagora
Bata Agro
Διεθνής γεωργική έκθεση
Διοργανωτής: Αγροτικός Σύλλογος
www.bata-agro.org

Τόπος: Θεσσαλονίκη
Thessaloniki International Fair
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
Διοργανωτής: Helexpo
www.helexpo.gr

Τόπος: Βελιγράδι
PACKTECH
Έκθεση για την τεχνολογία συσκευασίας
Διοργανωτής: A & L
www.alexpo.co.rs
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Нови членове / Νέα μέλη

Нови членове на ГБСБ
Νέα μέλη του ΕΕΣΒ

Кантора „Самолис”
има дълга и богата история както в Атина, така и
в София. Екипът в България включва десет правоспособни адвокати,
практикуващи в различни области на правото.
Сред клиентите на Кантора „Самолис” са търговски банки, лизингови
компании, инвеститори в
областта на енергията от
възобновяеми източници. Базирането на двата
офиса в различни държави дава възможност за
обслужване на клиенти,
чиито казуси изискват
съобразяване с детайлите на различното местно
законодателство.

Ателие Серафимов
Архитекти ООД е
компания за комплексно
проучване и проектиране на архитектура, инженеринг, градоустройство, интериор и дизайн,
създадена през 1990 г.
Проектите на компанията включват Болница „Токуда” - София, „ИКЕА”,
София, Порше Център”
- София, „Алфа Банк” София, и много други
културни, образователни и здравни, спортни,
банкови, офисни, търговски и индустриални
сгради, експозиционни
центрове, хотели, жилищни сгради и метростанции.

Кемпински хотел
Зографски София
предлага 442 стаи и апартаменти с великолепни
панорамни гледки, както
и най-големия президентски апартамент в
България. В хотела ще
откриете разнообразие
от възможности за делови срещи и събития –
конгресният център има
отделен вход и 13 зали с
капацитет от 10 до 1200
души, които могат да бъдат аранжирани съгласно
всяко желание и бюджет.
Луксозното изживяване
се допълва от 6 ресторанта и 2 бара, предлагащи кулинарни традиции
от цял свят.

Saracakis Group
е един от най-старите
индустриални концерни в Гърция с основна
дейност в автомобилния сектор. Основана
през 1922 г. в Солун,
днес Saracakis Group се
състои от 10 афилирани компании. Сигма
България АД е първaта
от тях извън Гърция.
От юни 2007 г. Сигма
България АД е официален вносител на
VOLVO CONSTRUCTION
EQUIPMENT за България. Централният офис
на се намира в София, а
фирмата разполага и със
сервизни бази в Русенски и Бургаски регион.

Спектър АД е компания в полиграфическия сектор с основна
дейност производство
на широка гама от полиграфически изделия.
Печатницата е модерна,
развива се постоянно и
предлага печат на списания, каталози, книги с
мека и твърда подвързия, всички видове рекламни материали. Тя
също така разполага и с
ролна вестникарска машина Man Uniman 4/2S.
Целта на фирмата е да
произвежда качествена
гама от продукти, която
да задоволява изискванията и нуждите на
клиенти.

Το δικηγορικό γραφείο Σαμόλης έχει μια
μακρά και πλούσια ιστορία,
τόσο στην Αθήνα όπως και
στη Σόφια. Η ομάδα της
Βουλγαρίας περιλαμβάνει δέκα εξειδικευμένους
δικηγόρους με εξάσκηση
σε διάφορους τομείς του
δικαίου. Μεταξύ των πελατών της εταιρείας Σαμόλης
είναι, εμπορικές τράπεζες,
εταιρείες χρηματοδοτικής
μίσθωσης και επενδυτές
στις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας. Το γεγονός ότι
το δικηγορικό γραφείο
διαθέτει έδρες στις δύο χώρες επιτρέπει την παροχή
υπηρεσιών σε πελάτες, των
οποίων οι υποθέσεις απαιτούν τη συμμόρφωση με τις
λεπτομέρειες των διαφόρων τοπικών νομοθεσίων.

Η Seraphimov Studio
Architects Ltd είναι
μια εταιρεία για ολοκληρωμένες μελέτες και
σχεδιασμό σε θέματα
αρχιτεκτονικής, μηχανικής, πολεοδομίας και
εσωτερικής διακόσμησης, που δημιουργήθηκε
το 1990. Στα σχέδια της
εταιρείας περιλαμβάνται
:το νοσοκομείο Tokuda
Σόφιας,το ΙΚΕΑ Σόφιας,
το Porsche Center Σόφιας, η Alfa Bank Σόφιας
και πολλά άλλα πολιτιστικά, εκπαιδευτικά, για
την υγεία, τον αθλητισμό, τράπεζες, γραφεία,
εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια, εκθεσιακά
κέντρα, ξενοδοχεία,
κατοικίες, υποδομές και
σταθμούς.

Το ξενοδοχείο
Kempinski διαθέτει 442
δωμάτια και σουίτες με
πανοραμική θέα, καθώς
και τη μεγαλύτερη προεδρική σουίτα στη Βουλγαρία. Στο ξενοδοχείο θα
βρείτε μια ποικιλία από
επιλογές για επαγγελματικές συναντήσεις και
εκδηλώσεις - Convention
Center, που διαθέτει ξεχωριστή είσοδο και 13 δωμάτια με χωρητικότητα από
10 έως 1.200 άτομα, τα
οποία μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα με κάθε
επιθυμία και προϋπολογισμό. Η εμπειρία πολυτέλειας συμπληρώνεται από
6 εστιατόρια και 2 μπαρ,
που προσφέρουν γαστρονομικές παραδόσεις από
όλο τον κόσμο.

Η Σαρακάκης Group
είναι μία από τις παλαιότερες βιομηχανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, με
κύρια δραστηριότητα στον
τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ιδρύθηκε το 1922
στη Θεσσαλονίκη και σήμερα ο όμιλος Σαρακάκη
αποτελείται από 10 θυγατρικές εταιρείες. Η Sigma
Bulgaria AD είναι ο δέκατος
κλώνος της σύμπραξης
και η πρώτη έξω από την
Ελλάδα. Απο τον Ιούνιο
του 2007 η Sigma Βουλγαρίας είναι ο επίσημος
αντιπρόσωπος της Volvo
Construction Equipment
για τη Βουλγαρία. Η εταιρεία έχει έδρα στη Σόφια
και κέντρα παροχής υπηρεσιών στην περιοχή του
Ρούσε και του Μπουργκάς.

Η SPEKTAR JSC είναι μια
εταιρεία στον τομέα της
πολυγραφικής βιομηχανίας
με βασική δραστηριότητα
την κατασκευή ενός
ευρέος φάσματος
προϊόντων εκτύπωσης.
Το τυπογραφείο είναι
σύγχρονο, αναπτύσεται
συνεχώς και προσφέρει
εκτυπώσεις περιοδικών,
καταλόγων, βιβλίων
με μαλακό και σκληρό
εξώφυλλο και όλα τα
υλικά προώθησης. Έχει,
επίσης, ένα μηχάνημα
Man Uniman 4/2S για
εκτύπωση εφημερίδων.
Στόχος μας είναι να
παράγουμε ένα ποιοτικό
φάσμα προϊόντων, που
να ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις και τις ανάγκες
των πελατών.
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