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«Ντυμένο σε προσέχουνε» – Στη Βουλγαρία
υπάρχουν 560 βιομηχανίες ένδυσης που
ανήκουν σε Έλληνες επιχειρηματίες.
Οι «Βαλκανικοί ορίζοντες» επισκέφτηκαν
μία από αυτές − την Rilatex.
Από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή
ζυμαρικά – Γύρος σε όλα τα ιταλικά
εστιατόρια της Σόφιας, όπου μάγειρες και
ιδιοκτήτες από την Ιταλία προσπαθούν να
αναπαράγουν τη γεύση και την αίσθηση της  
κουζίνας τους σε Βουλγαρικό έδαφος.

ΕπερχΟμενες εκδηλΩσεις
ΝΕα μΕλη

ОТ РЕДАКТОРА

април - май 2009

Уважаеми читатели,
Αγαπητοί αναγνώστες,
„Всички [в България] смятаха, че с влизането в
ЕС страната ще се превърне в рай. Това не може да
се случи за ден, но и не означава, че никога няма да се
случи.”
„Често настоявам пред мои приятели от други
държави в ЕС, че искаме прекалено много неща от
България за твърде кратък срок.”
„Няма перфектна страна и промяната е непрекъснат процес”.

«Όλοι [στη Βουλγαρία] πίστευαν ότι με την είσοδο στην
Ευρωπαϊκή Ένωση η χώρα θα γινόταν παράδεισος. Αυτό
όμως δεν μπορεί να συμβεί μέσα σε μια μέρα, αλλά επίσης δε
σημαίνει ότι και δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ.»
«Συχνά επιμένω μπροστά στους φίλους μου από άλλες
χώρες της ΕΕ ότι ζητάμε πάρα πολλά πράγματα από τη
Βουλγαρία σε πολύ μικρό διάστημα.»
«Δεν υπάρχει τέλεια χώρα και η αλλαγή είναι μια διαρκής
διαδικασία».

С този индиректен призив за търпение и реализъм
временно изпълняващият длъжността посланик на
Кипър в България формулира необходимостта от нов
подход във формирането на нагласи, досега базирани
на свръх-очаквания. За потребността от постепенна
промяна и нов имидж за България, за приликите и
разликите между икономиките на Кипър и България,
за по-големите кипърски инвестиции в страната ще
научите от разговора на „Балкански хоризонти” с г-н
Ставрос Августидис.
Сигурно вече се досетихте. Този брой е посветен
на Кипър – островната държава, която е в челната
десятка по размер на инвестиции в България за 2007
година и страна, в която днес живеят близо 50 000 българи. Своята гледна точка и наблюдения, формирани
за четири години на поста посланик на Република
България в Кипър, излага още г-н Петър Воденски.
Във фокус поставяме и Cypbul Enterprises Ltd., една
от най-големите кипърски компании в страната по
мнението на посолството на Кипър в България.
Кипър е водещата ни тема, но е трудно да подминем
тема № 1 за страната – летните избори за парламент и
Европарламент. В анализа на предизборната ситуация
размишляваме върху това има ли място за изненади,
какъв е процентът на колебаещите се и защо младото
поколение не гласува.

Με αυτή την έμμεση έκκληση για υπομονή και
πραγματισμό, ο προσωρινά εκτελών χρέη Πρέσβη της
Κύπρου στη Βουλγαρία εξέφρασε την αναγκαιότητα για μια
νέα πνοή και για τον μετασχηματισμό μιας στάσης που ,έως
τώρα,ήταν βασισμένη σε υπερ-προσδοκίες. Για την ανάγκη
μιας βαθμιαίας αλλαγής και μιας νέας εικόνας της Βουλγαρίας,
για τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των οικονομιών
της Κύπρου και της Βουλγαρίας, για περισσότερες κυπριακές
επενδύσεις στη χώρα θα μάθετε από τη συζήτηση των
«Βαλκανικών οριζόντων» με τον κ. Σταύρο Αυγουστίδη.
Σίγουρα ήδη το αντιληφθήκατε. Αυτό το τεύχος είναι
αφιερωμένο στην Κύπρο – τη νησιωτική χώρα, στην
πρώτη δεκάδα σε μέγεθος επενδύσεων στη Βουλγαρία για
το 2007 και την χώρα στην οποία ζούν περίπου 50 000
Βούλγαροι. Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε επίσης τις απόψεις
και τις παρατηρήσεις που πηγάζουν απο τα τέσσερα
χρόνια υπηρεσίας του κ. Πέταρ Βόντενσκι ως Πρέσβη της
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στην Κύπρο.
Στο επίκεντρο θέσαμε και τη Cypbul Enterprises Ltd., μια
από τις κορυφαίες κυπριακές εταιρείες στη χώρα, σύμφωνα
με την Πρεσβεία της Κύπρου στη Βουλγαρία.
Η Κύπρος είναι το κύριο μας θέμα, αλλά είναι δύσκολο να
προσπεράσουμε το θέμα Νο.1 για τη Βουλγαρία σήμερα –
τις βουλευτικές εκλογές του καλοκαιριού καθώς και τις
ευρωεκλογές. Στην ανάλυση της προεκλογικής κατάστασης
αναρωτιόμαστε αν υπάρχει χώρος για εκπλήξεις, ποιο είναι το
ποσοστό των αναποφάσιστων και γιατί η νέα γενιά δεν ψηφίζει.

Благодарим, че сте с нас!
От екипа на „Балкански хоризонти”

Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας!
Η ομάδα του «Βαλκανικοί ορίζοντες»
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Залог на
развитие
Общото събрание ГБСБ залага
на още повече активност чрез
PR и отваряне към кипърски и
български фирми

З

а Гръцкия бизнес съвет в България (ГБСБ) лайтмотивът за изминалата година бе развитие чрез PR.
2008-ма бе прощъпулникът за тематичните събития на ГБСБ, целящи представянето на дейността
на членове на Съвета пред гръцката бизнес общност или разговор на горещи теми с участието на представители на българската държавна администрация.
През годината тръгна и обновеният уебсайт на Съвета
и ежедневният информационен бюлетин. Списанието „Балкански хоризонти” се сдоби с нов партньор, нова визия и
структура.
В процес на разработка е и ERP система, която ще систематизира данните за членовете в интегрирана система. За
година броят на новите членове нарасна с 39 до общо 126.
Накратко това бе отчетът за дейността на ГБСБ, който
Общото събрание на Съвета одобри на 8 април.  Гласувана
бе и бюджетната рамка за 2009 година, която разчита на
годишни приходи от 341 000 лева и разходи от 285 100 лева.
За сравнение, реалните приходи за 2008 година бяха 350
089 лева, а разходите 277 873 лева.
Наред с равносметката за изминалата година и решението за още по-интензивен график на проявите се очертаха и
новите цели на Съвета за 2009 година.
Чрез промяна в Устава членовете дадоха ход на т.нар.
„асоциирано членство”, с което членството на български
фирми в Съвета е вече юридически възможно. Отварянето
към местни фирми ще върви ръка за ръка и с целенасоченото привличане на кипърски фирми. Вероятно поради
тази причина за първи път за член на Борда на директорите
на ГБСБ бе избран представител на кипърския бизнес в България – г-н Лукас Лука, изпълнителен директор на „Сайпбул
Ентърпрайсис”. Той е едно от трите нови попълнения в състава на Борда, заедно с г-жа Клеоники Георгиаду от „Дромеас” и Ангелос Парасхакис от „ДДБ”.  



Τροχιά
ανάπτυξης
Η Γενική Συνέλευση του ΕΕΣΒ αποφασίζει  
μεγαλύτερη ενεργοποίηση μέσω PR και
ανοίγματος προς τις κυπριακές και  τις
βουλγαρικές εταιρείες

Γ

ια το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία (ΕΕΣΒ), κύρια προτεραιότητα την προηγούμενη χρονιά ήταν η ανάπτυξη μέσω PR. Το 2008 ήταν
θεμέλιος λίθος για τις θεματικές εκδηλώσεις του ΕΕΣΒ,
έχοντας ως απώτερο σκοπό την παρουσίαση της δραστηριότητας των μελών του συμβουλίου στην ευρύτερη ελληνική
επιχειρηματική κοινότητα και τη συζήτηση καυτών θεμάτων με τη
συμμετοχή αντιπροσώπων της βουλγαρικής κρατικής διοίκησης.
Μέσα στη χρονιά αυτή ξεκίνησε και η ανανεωμένη ιστοσελίδα
του Συμβουλίου μαζί και με το καθημερινό δελτίο ειδήσεων. Το
περιοδικό «Βαλκανικοί ορίζοντες» απέκτησε νέο συνεργάτη, νέα
εμφάνιση και δομή.
Υπό κατασκευή είναι και το σύστημα ERP, το οποίο συστηματοποιεί τα δεδομένα των μελών σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα.
Σε ένα χρόνο ο αριθμός των νέων μελών αυξήθηκε κατά 39 φθάνοντας στο σύνολο τα 126.
Εν συντομία, αυτός ήταν ο απολογισμός των δραστηριοτήτων του ΕΕΣΒ, τον οποίο η Γενική Συνέλευση του συμβουλίου
απεδέχθη στις 8 Απριλίου. Παράλληλα, ψηφίστηκε και το οικονομικό πλαίσιο για το 2009, το οποίο ανέρχεται σε συνολικά ετήσια
έσοδα ύψους 341 000 λέβα και έξοδα 285 100 λέβα. Συγκριτικά,
για το 2008, τα πραγματικά έσοδα ήταν 350 089 λέβα, ενώ τα
έξοδα ανέρχονταν στα 277 873 λέβα.
Μαζί με τον απολογισμό της περσινής χρονιάς και την απόφαση για πιο εντατικό πρόγραμμα εκδηλώσεων, σκιαγραφήθηκαν
οι νέοι στόχοι του Συμβουλίου για το 2009.
Μέσω αλλαγής του καταστατικού, τα μέλη έδωσαν ώθηση
στην «επικουρική συμμετοχή», σύμφωνα με την οποία η συμμετοχή βουλγαρικών εταιρειών στο Συμβούλιο είναι πλέον νομικά
εφικτή. Το άνοιγμα σε τοπικές εταιρείες θα προχωρήσει χέρι με
χέρι με την επικεντρωμένη προσέλκυση κυπριακών εταιρειών.
Πιθανόν, λόγω και αυτής της αιτίας, για πρώτη φορά ψηφίστηκε
ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΕΣΒ και εκπρόσωπος
της κυπριακής επιχειρηματικότητας στη Βουλγαρία, ο κ. Λουκάς
Λουκά, εκτελεστικός διευθυντής της Cypbul Enterprises. Ο τελευταίος είναι το ένα από τα τρία νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με την κ. Κλεονίκη Γεωργιάδου της Dromeas και τον κ.
Άγγελο Παρασχάκη της DDB.  

απρίλιος - μάιος 2009

Общините
подават ръка на
гръцкия бизнес

С

троителство на подземни паркинги, разширение на
мрежата на метрото, ремонт на училища и детски
градини, изграждане на интегрална система за депониране на отпадъци. Подготвя се приватизацията на
Общинска банка, както и на фирмата с портфолио от
600 имота „Софийски имоти”. Това са само някои от проектите
на Софийска община за 2009 година, които заместник кметът на
българската столица г-н Минко Герджиков представи на вниманието на гръцкия и кипърски бизнес на 24 март в хотел „Шератон”.
Събитието, организирано от Гръцкия бизнес съвет в България (ГБСБ), бе посветено на възможностите за сътрудничество
между общините и гръцките делови среди в областта на публично-частното партньорство (ПЧП).
Партньорството с гръцки компании има особена стойност за
нас, подчерта г-н Герджиков. С вложения от 2,9 милиарда евро
Гърция се нарежда трета след Австрия и Холандия по размер
на инвестиции в София за последните 10 години. Той окачестви
постигнатото досега като добра отправна точка за успешно
партньорство и в бъдеще.
Всички общини имат различни нужди и съответно различни
предложения за бизнеса, смята г-жа Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ), в което от 1999 година членуват всички
общини в страната. Осъществяването на тесни връзки с бизнеса
в този момент е от особено значение, тъй като общините ще са
сред най-големите инвеститори в инфраструктура през идните
пет години, но за редица проекти липсва финансиране, допълва
г-жа Чавдарова. Представителят на НСОРБ вижда възможности
за ПЧП в сферата на социалните услуги, публичната инфраструктура, управлението на общинските горски масиви, енергийни
проекти, проекти по опазване на околната среда в градовете.
Диана Николаева от одиторската и консултантска компания
„Ърнст и Янг България” посочи трудностите при осъществяване
на ПЧП в България. В качеството си на консултант по проект
за разработка на успешен модел за ПЧП към Министерство на
финансите, тя наблегна на необходимостта от промяна в законодателната рамка, която би спомогнала за споделяне не само на
рисковете, но и печалбите по ПЧП проекти.
Стефан Василев, мениджър „Малък и среден” бизнес и международни кредитни програми в Обединена българска банка
(ОББ), представи програмите на банката в подкрепа на общинските и инвестиционни проекти. Той наблегна на опита и традициите на ОББ във финансирането на малкия и среден бизнес и
съвместните проекти с публичния сектор.
Събитието се проведе с любезното съдействие на Еко България и ОББ, компании с опит и репутация в осъществяването на
публично-частни партньорства.  

ΕιδΗσεις

Οι Δήμοι απλώνουν
το χέρι στις ελληνικές
επιχειρήσεις

Ο

ικοδόμηση υπόγειων χώρων στάθμευσης, επέκταση
του δικτύου του μετρό, επισκευή σχολείων και παιδικών
σταθμών, κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος για
τη διάθεση των αποβλήτων. Προετοιμάζεται η ιδιωτικοποίηση της Municipal Bank, καθώς και της εταιρείας
που έχει στο ενεργητικό της 600 ακίνητα «Σοφίισκι ιμότι». Αυτά είναι
ένα μόνο μέρος των σχεδίων του Δήμου Σόφιας για το 2009, όπως τα
παρουσίασε σε Έλληνες και Κύπριους επιχειρηματίες στο ξενοδοχείο
«Σέρατον» ο αντιδήμαρχος της βουλγαρικής πρωτεύουσας κ. Μίνκο
Γκερτζίκοφ.
Το γεγονός, οργανωμένο από το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία (ΕΕΣΒ), ήταν αφιερωμένο στις δυνατότητες
συνεργασίας μεταξύ δήμων και Ελλήνων επιχειρηματιών στον τομέα
της σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.
Η σχέση μας με τις ελληνικές εταιρείες έχει ιδιαίτερη αξία για εμάς,
υπογράμμισε ο κ. Γκερτζίκοφ. Με επενδύσεις που ανέρχονται στα 2,9
δισεκατομμύρια ευρώ, η Ελλάδα έρχεται τρίτη μετά από την Αυστρία
και την Ολλανδία σε μέγεθος επενδύσεων στη Σόφια τα τελευταία 10
χρόνια. Ο αντιδήμαρχος χαρακτήρισε τα μέχρι σήμερα επιτεύγματα
ως ένα κοινό σημείο εκκίνησης για μια επιτυχημένη σχέση συνεργασίας στο μέλλον.
Διάφοροι Δήμοι έχουν διαφορετικές ανάγκες και αναλόγως
διαφορετικές προτάσεις για τις επιχειρήσεις, τονίζει η κ. Γκίνκα Τσαβντάροβα, εκτελεστικός διευθυντής της Εθνικής Ένωσης Δήμων της
Βουλγαρικής Δημοκρατίας (ΕΕΔΒΔ), στην οποία συμμετέχουν όλοι
οι δήμοι της χώρας από το 1999. Η σύναψη στενών σχέσεων με τις
επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή είναι ιδιαίτερης σημασίας, αφού οι δήμοι
θα είναι ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές για υποδομές στα
επόμενα πέντε χρόνια, αλλά ταυτόχρονα για μια σειρά σχεδίων δεν
υπάρχει χρηματοδότηση, προσθέτει η κ. Τσαβντάροβα. Η εκπρόσωπος του ΕΕΔΒΔ βλέπει δυνατότητα για σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού
τομέα (ΣΔΙΤ) στην περιοχή των κοινωνικών υπηρεσιών, της διοίκησης
των δημοτικών δασών, τις ενεργειακές μελέτες καθώς και τις μελέτες
για τη διατήρηση του περιβάλλοντος στην πόλη.
Η Ντιάνα Νικολάεβα της ελεγκτικής και συμβουλευτικής εταιρείας
Ernst and Young Bulgaria υπέδειξε τις δυσκολίες κατά την πραγματοποίηση ΣΔΙΤ στη Βουλγαρία. Ως σύμβουλος σε σύνταξη μελέτης για
την ανάπτυξη ενός επιτυχημένου μοντέλου ΣΔΙΤ για το Υπουργείο
Οικονομικών, υπογράμμισε την αναγκαιότητα αλλαγής του νομικού
πλαισίου, η οποία θα βοηθούσε σε διαμοιρασμό όχι μόνο του ρίσκου,
αλλά και των οφελών των ΣΔΙΤ σχεδίων.
Ο κ. Στέφαν Βασίλεφ, Διευθυντής του τμήματος «Μικρομεσαίες
επιχειρήσεις και διεθνή πιστωτικά προγράμματα στην United Bulgarian
Bank (UBB), παρουσίασε τα προγράμματα της τράπεζας για στήριξη
δημοτικών και επενδυτικών σχεδίων. Υπογράμμισε την εμπειρία και
τις παραδόσεις της UBB στη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και κοινών προγραμμάτων με το δημόσιο τομέα.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την ευγενική συνδρομή της Eko
Bulgaria και της UBB, εταιρείες με εμπειρία και φήμη στην επιτυχημένη
πραγματοποίηση συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.  
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 Европрогнози

Управляващата в Гърция дясноцентристка партия Нова
демокрация се очаква да спечели седем места на предстоящите избори за Европейски парламент според
проучване, цитирано от гръцкия вестник „Имерисия”.
Предвижда се главната опозиционна партия ПАСОК да
спечели с едно място повече, а останалите евродепутатски кресла да се разпределят сред по-малките партии.
Тази година гръцките политици ще се борят за 22 места
в Европарламента, като в настоящия представителите на
страната бяха 24.

 Ευρωπροβλέψεις

Στην Ελλάδα, το κυβερνόν κεντροδεξιό κόμμα της Νέας
Δημοκρατίας, αναμένει να κερδίσει επτά έδρες στις προσεχείς Ευρωεκλογές, σύμφωνα με έρευνα την οποία επικαλείται η ελληνική εφημερίδα «Ημερησία». Προβλέπεται επίσης
το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης ΠΑΣΟΚ να κερδίσει μια
έδρα παραπάνω και οι υπόλοιπες να μοιραστούν ανάμεσα σε
μικρότερα κόμματα. Φέτος οι Έλληνες πολιτικοί θα διεκδικήσουν συνολικά 22 έδρες στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, όπου τη
στιγμή αυτή οι αντιπρόσωποι της χώρας είναι 24.

 1 δισεκατομμύριο ευρώ βοήθεια για την Κύπρο

 1 млрд. евро помощ за Кипър

Η κυβέρνηση της Κύπρου εξέδωσε ομόλογα διάρκειας 8 μηνών
και συνολικής αξίας 1 δισεκατομμυρίου ευρώ σε τοπικές τράπεζες. Σύμφωνα με τον υπουργό οικονομικών κ. Χαρίλαο Σταβράκη, η είσοδος των χρημάτων αυτών στο τραπεζικό σύστημα
είναι μέρος των μέτρων ανακούφισης των επιπτώσεων της
πιστωτικής κρίσης. Στόχος είναι η μείωση των επιτοκίων των
δανείων στην Κύπρο σε μια χρονική στιγμή που η ανεπάρκεια
των μέσων δανεισμού οδηγεί σε πτώση των εσόδων από τον
τουρισμό και από την αγοραπωλησία των ακινήτων.

 България да запази ниски данъци

 Η Βουλγαρία να διατηρήσει χαμηλή
φορολογία

България трябва да запази настоящите ниски данъчни
ставки въпреки световната финансова криза, бе мнението
на експертите, участвали в кръглата маса за предизвикателствата пред България в следващите 10 години. Гости бяха
финансовият министър Пламен Орешарски, представители
на БНБ, банковия сектор, Световната банка, макроикономисти и представители на бизнеса. От друга страна участниците се обединиха около идеята, че са необходими структурни реформи във всички сектори, където държавата има
водеща роля – образованието, здравеопазването, пенсионната система и правосъдието.

 Брюксел иска отмяна на визи от
Вашингтон

Η Βουλγαρία πρέπει να διατηρήσει χαμηλή φορολογία παρ ’όλη
την παγκόσμια οικονομική κρίση, ήταν η γνώμη των ειδικών
που συμμετείχαν στο στρογγυλό τραπέζι των προκλήσεων για
τη Βουλγαρία για τα επόμενα 10 χρόνια. Φιλοξενούμενοι ήταν
ο υπουργός οικονομικών κ. Πλάμεν Ορεσάρσκι, αντιπρόσωποι
της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας, του τραπεζικού τομέα,
της παγκόσμιας τράπεζας, μακροοικονομολόγοι και αντιπρόσωποι επιχειρήσεων. Από την άλλη, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στην ιδέα ότι είναι απαραίτητες δομικές μεταρρυθμίσεις
σε όλους τους τομείς όπου το κράτος έχει ηγετικό ρόλο – παιδεία, υγεία, συνταξιοδοτικό σύστημα και δικαιοσύνη.
Снимка: Надежда Чипева

Правителството на Кипър депозира осеммесечни облигации на стойност един милиард евро в местни банки. Според
финансовия министър на страната Харилаос Ставракис,
вливането на средства в банковата система е част от мерките за облекчаване на ефекта от кредитната криза. Цели
се спад в лихвите по кредитите в Кипър в момент, в който
недостигът от заемните средства води до спад в приходите
от туризъм и продажба на имоти.

Зам.-председателят на Европейската комисия (ЕК) и комисар по въпросите на правосъдието и сигурността Жак Баро
ще иска от САЩ да отменят визовия си режим за България,
Румъния, Полша, Кипър и Гърция, които са единствените
страни-членки на ЕС, чиито граждани се нуждаят от визи
за САЩ. Вашингтон си запази правото да отмени визовия
режим за тези страни, когато те отговарят на критериите,
поставени от американските власти за безвизово пътуване
в страната на чужди граждани.

 България не желае заем от МВФ

Влиятелният вестник „Уолстрийт джърнъл“ посочи в свой
анализ, че България може да стартира преговори с Международния валутен фонд (МВФ) за отпускане на заем в
подкрепа на стабилизационната политика на страната за
преодоляване на последиците от икономическата криза.
Вестникът анализира работата на редовната пролетна
мисия на експерти на МВФ, които бяха в София и изказва
идеята, че не само България, но практически всички
страни от региона ще получат кризисно финансиране от
фонда. Българският финансов министър Пламен Орешарски заяви междувременно, че според него страната няма
нужда от заем.



Министърът на финансите Пламен Орешарски, вдясно, заяви, че България не се нуждае от заем от МВФ.
O Υπουργός Οικονομικών κ. Πλάμεν Ορεσάρσκι (δεξιά) δήλωσε,
ότι η Βουλγαρία δε χρειάζεται δάνειο από το ΔΝΤ.

απρίλιος - μάιος 2009
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Снимка: Балкански Хоризонти

 Οι Βρυξέλλες ζητούν κατάργηση βίζας
από την Ουάσιγκτον

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής επιτροπής και επίτροπος
δικαιοσύνης και ασφάλειας, κ. Ζακ Μπαρό θα ζητήσει από τις
ΗΠΑ να καταργήσουν τη βίζα για Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία, Κύπρο και Ελλάδα, οι οποίες είναι οι μοναδικές χώρες –
μέλη της ΕΕ, των οποίων οι πολίτες έχουν ανάγκη από βίζα για
τις ΗΠΑ. Η Ουάσιγκτον διατήρησε το δικαίωμά της να καταργήσει τη βίζα για αυτές τις χώρες, εφ’ όσον εκπληρώνουν τα
κριτήρια που καθορίστηκαν από τις αμερικανικές αρχές για
την απαλλαγή από την υποχρέωση βίζας για αλλοδαπούς.

На 24 и 25 април София ще е домакин на енергийна среща
на върха, наречена „Природен газ за Европа. Сигурност и
партньорство”. Българският президент Георги Първанов е
инициатор на срещата, на която бяха поканени държавни
глави, министри и високопоставени чиновници и бизнесмени от 29 страни. На срещата се обсъдиха най-важните
енергийни стратегически проекти на Стария континент
като „Набуко” и „Южен поток”, както и изработване на механизми за предотвратяване на кризисни ситуации, свързани
с доставките на природен газ и нефт.

 Азербайджан иска участие в „Набуко“

Газопроводът „Набуко” може да бъде захранван със суровина от Азербайджан, съобщи президентът на страната
Илхам Алиев пред руския информационен канал „Вести”.
Според него страната има интерес да получи достъп до
нови енергийни пазари. Същевременно руският зам. външен министър Андрей Денисов обясни, че ресурсите на
Азербайджан не са недостатъчни и припомни, че достъпът
до ресурсите на страните от Централна Азия е проблемен
заради нерешените юридически въпроси, свързани със
строителството на газопроводи през Каспийско море.

 Ръст на средните доходи в България

Средният общ доход на член на българското домакинство
е нараснал с 12,4% на годишна база през февруари 2009
година и е достигнал 274,74 лева, сочи доклад на Националния статистически институт (НСИ). Същевременно средният
доход на домакинство нараства от 614,60 лева до 686.66 лева
на годишна база, но се отбелязва спад спрямо януари 2009
година, когато сумата е била 276,66 лева. Общият среден
разход на лице от домакинство през февруари 2009 година  
нараства с 5,2% до 232,43 лева спрямо същия период на
2008 година.

 Η Βουλγαρία δεν ζητά δάνειο από το ΔΝΤ

H έγκυρη εφημερίδα Wall Street Journal ανέφερε σε ανάλυσή
της ότι η Βουλγαρία μπορεί να αρχίσει διαπραγματεύσεις
με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) για τη χορήγηση
δανείου για την υποστήριξη της πολιτικής σταθερότητας στη
χώρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής
κρίσης. Η εφημερίδα αναλύει την εργασία της τακτικής αποστολής εμπειρογνωμόνων του ΔΝΤ, οι οποίοι ήταν στη Σόφια
την άνοιξη, και εκφράζει την ιδέα ότι όχι μόνο η Βουλγαρία,
αλλά σχεδόν όλες οι χώρες της περιοχής θα λάβουν χρηματοδότηση από το ταμείο λόγω της κρίσης. Την ίδια ώρα ο Βούλγαρος υπουργός οικονομικών κ. Πλάμεν Ορεσάρσκι είπε ότι η
χώρα δε θα χρειαστεί δάνειο.

 Σόφια − συνάντηση κορυφής -ενεργειακό

Στις 24 και 25 Απριλίου η Σόφια φιλοξένησε σύνοδο κορυφής
αφιερωμένη σε θέματα ενέργειας με τίτλο «Φυσικό αέριο
για την Ευρώπη. Ασφάλεια και συνεργασία». Ο Βούλγαρος
πρόεδρος κ. Γκεόργκι Παρβάνοφ είχε την πρωτοβουλία για
τη συνάντηση, στην οποία ήταν προσκεκλημένοι πρόεδροι,
υπουργοί και ανώτεροι υπάλληλοι και επιχειρηματίες από
29 χώρες. Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα πιο σημαντικά
στρατηγικά ενεργειακά έργα της Γηραιάς Ηπείρου, όπως τα
Ναμπούκο και South Stream, καθώς και η εκπόνηση μηχανισμών για την πρόληψη κρίσεων που αφορούν την προμήθεια
φυσικού αερίου και πετρελαίου.
Снимка: Reuters

 София – домакин на енергийна среща

 България има потенциал
за производство на електроника

България има всички предпоставки да отбележи значителен ръст в сектора на производство на електроника, но
ефектите от световната икономическа криза попречиха за
по-сериозен растеж в тази област, твърди доклад за пазара
на производство на електроника в България на изследователската компания „Фрост енд Съливан”. Един от факторите,
които са привлекателни за инвеститорите, са ниските разходи за работни заплати, както и стратегическото положение на страната в района на Югоизточна Европа, се казва в
анализа.

 To Αζερμπαϊτζάν θέλει συμμετοχή στο
Ναμπούκο

Ο αγωγός φυσικού αερίου Ναμπούκο μπορεί να τροφοδοτείται με υλικά από το Αζερμπαϊτζάν, είπε ο πρόεδρος της χώρας
ο κ. Ιχλάμ Αλίεφ στο ρωσικό κανάλι πληροφοριών Vesti. Σύμ-
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Снимка:  VO-BG

φωνα με αυτόν η πρόσβαση σε νέες αγορές ενέργειας συμφέρει τη χώρα. Εν τω μεταξύ, ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας ο κ. Αντρέι Ντένισοφ εξήγησε ότι οι πόροι του
Αζερμπαϊτζάν δεν είναι επαρκείς και υπενθύμισε ότι η πρόσβαση στους πόρους των χωρών της Κεντρικής Ασίας αποτελεί πρόβλημα, λόγω των άλυτων νομικών ζητημάτων που
σχετίζονται με την κατασκευή των αγωγών φυσικού αερίου
στην Κασπία Θάλασσα.

 Αύξηση του μέσου εισοδήματος στη
Βουλγαρία

Το μέσο συνολικό εισόδημα ενός μέλους βουλγαρικού νοικοκυριού αυξήθηκε κατά 12,4% σε ετήσια βάση το Φεβρουάριο
του 2009 και έφτασε 274,74 λέβα, σύμφωνα με έκθεση της
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (NSI). Το μέσο εισόδημα των
νοικοκυριών, από την άλλη, αυξήθηκε από 614,60 σε 686,66
λέβα σε ετήσια βάση, αλλά μειώθηκε σε σύγκριση με τον
Ιανουάριο του 2009, όταν το ποσό ήταν 276,66 λέβα. Το συνολικό μέσο κόστος ανά άτομο ενός νοικοκυριού τον Φεβρουάριο του 2009 αυξήθηκε κατά 5,2% σε 232,43 λέβα σε σύγκριση
με την ίδια περίοδο του 2008.

 Η Βουλγαρία με δυναμικό στα ηλεκτρονικά

С мисията „Бързай бавно” стартира риалити предаването „Обади се,
като стигнеш!” на бензиностанции ЕКО по Дарик радио.
Με την αποστολή «Σπεύδε βραδέως» ξεκίνησε η reality εκπομπή των πρατηρίων
καυσίμων ΕΚΟ «Πάρε όταν φτάσεις!» στο σταθμό Darik Radio.

 Бързай бавно

Гръцката верига бензиностанции ЕКО и Дарик радио стартираха едномесечно реалити предаване за безопасно
шофиране „Обади се, като стигнеш!” В първата мисия с мото
„Бързай бавно” петима участници, сред които една жена,
караха една седмица с двама професионални инструктори
с ограничена скорост до 50 км/ч, като основната цел бе нов
поглед върху спирачния път. През останалите три седмици
кандидатите ще шофират извън града, в градското движение и в специално наети полигони. Информация за събитието е поместена на: www.obadise.zar.bg.

 Terna Energy инвестира в Източна
Европа

Гръцката енергийна компания Terna Energy има намерение
да инвестира 1,5 милиарда евро във вятърни електроцентрали в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) до 2012 година,
заяви пред гръцки медии изпълнителният директор на
компанията-майка GEK Terna Георгиос Перистерис. Той
добавя, че компанията е създала дъщерни дружества в
България, Румъния и в Полша, като същевременно проучва
някои пазари в Латинска Америка. В момента компанията
има вятърна електроцентрала с капацитет от 142 мегавата
в Гърция, както и по-малка водноелектрическа централа от
6,5 мегавата.
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Η Βουλγαρία έχει όλες τις προϋποθέσεις να καταγράψει σημαντική αύξηση στον τομέα παραγωγής ηλεκτρονικών ειδών,
αλλά οι επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης εμπόδισαν μια πιο σημαντική αύξηση στον τομέα αυτό, αναφέρεται
στην έκθεση αφιερωμένη στην αγορά για την παραγωγή ηλεκτρονικών ειδών στη Βουλγαρία της εταιρείας ερευνών Frost
& Sullivan. Ένας από τους παράγοντες που είναι ελκυστικοί για
τους επενδυτές είναι τα χαμηλά έξοδα για μισθούς καθώς και
η στρατηγική θέση της χώρας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αναφέρει η ανάλυση.

 Σπεύδε βραδέως

Η ελληνική αλυσίδα πρατηρίων καυσίμων ΕΚΟ και ο σταθμός
Darik Radio ξεκίνησαν μηνιαία reality εκπομπή για την ασφαλή
οδήγηση «Πάρε όταν φτάσεις!». Στην πρώτη αποστολή με το
σύνθημα «Σπεύδε βραδέως» πέντε συμμετέχοντες, ανάμεσά
τους και μια γυναίκα, οδηγούσαν επί μια εβδομάδα με τη
συνοδεία δύο επαγγελματιών εκπαιδευτών με περιορισμένη
ταχύτητα έως 50 χλμ/ω, όπου ο βασικός στόχος ήταν μια νέα
εικόνα για την απόσταση πέδησης. Κατά τις υπόλοιπες τρεις
εβδομάδες οι παίκτες οδήγησαν έξω από την πόλη, μέσα στην
πόλη και σε ειδικά ενοικιασμένους χώρους. Πληροφορίες για
την εκδήλωση: www.obadise.zar.bg.

 Η Terna Energy επενδύει
στην Ανατολική Ευρώπη

Η ελληνική ενεργειακή εταιρεία Terna Energy σχεδιάζει να
επενδύσει 1,5 δισ. ευρώ σε εργοστάσια αιολικής ενέργειας στην
Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη (ΚΑΕ) για το 2012, δήλωσε
στα ελληνικά ΜΜΕ ο διευθύνων σύμβουλος της μητρικής εταιρείας GEK Terna ο κ. Γεώργιος Περιστέρης προσθέτοντας ότι η
εταιρία έχει συστήσει θυγατρικές στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία
και την Πολωνία, ενώ ταυτ όχρονα διερευνά ορισμένες αγορές
της Λατινικής Αμερικής. Η εταιρεία παράγει σήμερα 142 μεγαβάτ μέσω 9 αιολικών πάρκων στη χώρα και 6,5 μεγαβάτ από
ένα μικρό υδροηλεκτρικό εργοστάσιο.
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Кирил Чернин
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раждани за европейско развитие на България (ГЕРБ),
основната опозиционна партия, изглежда ще е водеща
сила в правителството след парламентарните избори в България, които ще
се проведат в средата на 2009 година.
Едно правителство, водено от ГЕРБ,
едва ли ще извърши някакви радикални икономически промени, но ще
се опита да даде тласък на борбата с
престъпността и корупцията…
Не бързайте да обвинявате автора
на статията в пристрастност, непремерени думи или задкулисни мисли –
горните две изречения са част от
прогнозата за развитието на България през 2009-2010 година, изготвена
от Economist Inteligence Unit (EIU),
вероятно най-влиятелната независима компания за политически и
икономически анализи в света. EIU
е част от групата на списание The
Economist.

Избори
по време
на буря

Четири партии са сигурни
за следващия парламент
От началото на 2009 година
всички социологически проучвания
показват, че в следващия парламент
ще влязат четири партии – ГЕРБ,
Българската социалистическа партия (БСП), Движението за права и
свободи (ДПС) и „Атака”. Това са
партиите, които със сигурност ще
прескочат изборната бариера от 4%.
Според данни на „Галъп Интернешънъл” от средата на март, ГЕРБ би
спечелила 23,5%, следвана от БСП
със 17,3%, ДПС – 7% и „Атака” с
6%. Става въпрос за одобрение за
отделни партии, а не за коалиции.
Всъщност по-интересно е да се
погледне едно изследване на агенция
„Маркет линкс”, което пък показва,
че независимо от създаването на
нови десни коалиции и незатихващите проблеми в дясното политическо пространство, това като цяло не
отнема бъдещи гласове на подкрепа
за ГЕРБ. Което пък би трябвало да е
притеснително за БСП, ако са разчитали, че гласовете в дясно ще се размият след създаването на коалицията Съюз на демократическите сили
(СДС) – Демократи за силна България (ДСБ). От друга страна БСП едва
ли има възможност да приложи нова
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Εκλογές μέσα στη θύελλα
Κυριλ Τσερνιν

Οι «Πολίτες για την Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη της Βουλγαρίας» (εν συντομία GERB),
το βασικό κόμμα της αντιπολίτευσης, φαίνεται ότι θα είναι ηγετική δύναμη στην
κυβέρνηση μετά από τις βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στα μέσα του 2009. Μια κυβέρνηση του GERB είναι απίθανο να προβεί
σε ριζικές οικονομικές αλλαγές αλλά θα καταβάλει προσπάθεια να ενισχύσει την
καταπολέμηση του εγκλήματος και της διαφθοράς...
Μη βιαστείτε να κατηγορήσετε τον συντάκτη του άρθρου για μεροληψία,
μεγάλα λόγια ή σενάρια παρασκηνίου– τα άνωθεν αναφερθέντα αποτελούν μέρος
της πρόβλεψης για την ανάπτυξη της Βουλγαρίας κατά την περίοδο 2009-2010, που
προετοίμασε η Economist Intelligence Unit (EIU), ίσως η πλέον έγκυρη ανεξάρτητη
εταιρεία για πολιτικές και οικονομικές αναλύσεις παγκοσμίως. Η EIU είναι μέλος
του ομίλου εταιρειών του περιοδικού The Economist.

Снимка: Анелия Николова
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коалиционна формула, която да донесе повече гласове за социалистите, особено имайки предвид ниското одобрение за правителството в края на мандата му. Новата коалиция СДС-ДСБ
се радва на между 4% и 7% одобрение, а Движение „Напред”
също има шансове да е представено в следващия парламент,
показват данни на социолозите. Големият липсващ изглежда
Национално движение за стабилност и възход (НДСВ), дотолкова доколкото партията е на границата или под нея да бъде
представена в бъдещото Народно събрание, но същевременно
запазва прилични шансове да изпрати свои представители в
Европейския парламент.
Най-големият липсващ на изборите за Народно събрание
обаче ще бъдат избирателите, защото според данни на „Алфа
рисърч” едва около 40 на сто от българските избиратели заявяват, че със сигурност ще гласуват, а когато става въпрос за
изборите за Европарламент – насрочени от президента Георги
Първанов за 7 юни – то само 29% твърдо желаят да упражнят
европейския си вот. Още по-тревожното е, че 37% и 45% от
избирателите в България заявяват, че твърдо няма да гласуват за свои представители съответно в Народното събрание и
Европейския парламент. Ако се прибавят гласовете на онези,
които се колебаят, то максималната избирателна активност на
изборите за Народно събрание би трябвало да бъде 63%, а за
Европарламент 55%, показват данните от проучването. Реално
е, дори оптимистично, да се очаква, че не повече от половината
избиратели ще гласуват и в двата вота.

Τέσσερα κόμματα θα είναι σίγουρα
στην επόμενη Βουλή
Από τις αρχές του 2009 όλες οι κοινωνιολογικές μελέτες δείχνουν ότι στην επόμενη Βουλή θα μπουν τέσσερα κόμματα − το
GERB, το Βουλγαρικό Σοσιαλιστικό Κόμμα (BSP), το Κίνημα
Δικαιωμάτων και Ελευθεριών (DPS) και το «Ataka». Αυτά είναι τα
κόμματα που είναι σίγουρο ότι θα ξεπεράσουν το εκλογικό μέτρο
του 4%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Gallup International από τα
μέσα Μαρτίου, το GERB θα κέρδιζε 23,5%, ακολουθούμενο από το
BSP με 17,3%, DPS − 7% και το «Ataka» με 6%. Και η έρευνα αφορά
τη δημοτικότητα ξεχωριστών κομμάτων και όχι συνασπισμών.
Ενδιαφέρον προκαλεί η έρευνα της εταιρείας «Market Links»
η οποία δείχνει ότι η δημιουργία νέων δεξιών συνασπισμών και τα
διαρκή προβλήματα στο χώρο της δεξιάς δεν αφαιρούν μελλοντικές ψήφους απο το GERB. Κάτι που θα έπρεπε να ανησυχήσει το
BSP αν υπολόγιζε ότι οι δεξιές ψήφοι θα διασκορπίζονταν ανάμεσα στο συνασπισμό της Ένωσης Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDS)
και των Δημοκρατών για Ισχυρή Βουλγαρία (DSB). Από την άλλη
όμως, το BSP μάλλον δεν είναι σε θέση να υλοποιήσει ένα νέο
σχήμα συνασπισμού που να φέρει περισσότερες ψήφους για τους
σοσιαλιστές, κυρίως έχοντας υπόψη τη χαμηλή δημοτικότητα της
κυβέρνησης στο τέλος της θητείας της. Ο νέος συνασπισμός SDSDSB απολαμβάνει δημοτικότητα μεταξύ 4% και 7%, ενώ το Κίνημα
«Napred» («Εμπρός») έχει επίσης τη δυνατότητα να συμμετάσχει
στην επόμενη Βουλή, όπως δείχνουν οι σχετικές έρευνες. Ο μεγάλος παίκτης που λείπει, φαίνεται να είναι το Εθνικό Κίνημα για
Σταθερότητα και Πρόοδο (NDSV) καθώς το κόμμα είναι στο όριο
ή κάτω από αυτό ώστε να εισέλθει στη νέα Βουλή, αλλά εξακολουθεί να διατηρεί καλές πιθανότητες να στείλει αντιπροσώπους του
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ο πιο σημαντικός απών στις βουλευτικές εκλογές όμως, θα είναι
οι ψηφοφόροι, επειδή, σύμφωνα με την «Alpha Research», μόνο το
40% των Βούλγαρων ψηφοφόρων δηλώνουν ότι σίγουρα θα ασκήСнимка: Надежда Чипева

Най-големият
липсващ на изборите
за Народно събрание
обаче ще бъдат
избирателите.

ΠολιτικΑ

Липсващи алтернативи
С една дума битката ще бъде за гласовете на тези, които
се колебаят. Това само по себе си не е новина – новината е поскоро в това, че битката е за гласовете на онези, които се колебаят дали изобщо, а не за кого, да гласуват. Разликата е съществена, защото малцина са онези, които решават в последния
момент за кого да гласуват. Още по-съществено е, че битката е
за гласовете именно на последните две поколения избиратели,
онези, които са на възраст между 18 и 30 години. Или с други
думи онези които, неизбежно, ще управляват България след
10-15 години по силата на прости природни закони. И това
поставя неизбежният въпрос дали, ако именно тази част от
избирателите е най-неактивна, то именно те ли са изгубеното
поколение на България, или България е изгубена за тях.
Наистина ли това е толкова страшно и наистина ли това е
големият проблем на България. И дали това е само български
патент, би запитал някой. Можем, доколкото е уместно, да
направим един паралел с изборите за Европейски парламент.
Уместно е, защото тези избори отразяват нагласите на целия

За ГЕРБ, партията с неформален лидер Бойко Борисов, вляво, се очаква
да гласуват 23,5% от избирателите.
Αναμένεται ότι το 23,5% των ψηφοφόρων θα ψηφίσει GERB: το κόμμα του οποίου
ανεπίσημος ηγέτης είναι ο κ. Μπόικο Μπορίσοφ (αριστερά).
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Снимка: Георги Кожухаров

σουν το δικαίωμα ψήφου τους – και όταν πρόκειται για τις εκλογές
για την ανάδειξη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – οι οποίες έχουν προγραμματιστεί από τον Πρόεδρο Γκεόργκι Παρβάνοφ για τις 7 Ιουνίου – τότε μόνο το 29% δηλώνει ότι είναι αποφασισμένο να ασκήσει
το δικαίωμα ψήφου του. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι
37% και 45% των ψηφοφόρων στη Βουλγαρία δηλώνουν με σιγουριά ότι δε θα ψηφίσουν για αντιπροσώπους τους στη Βουλή και στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντίστοιχα. Εάν προστεθούν και οι ψήφοι
εκείνων που διστάζουν, τότε η μέγιστη συμμετοχή στις βουλευτικές
εκλογές θα έπρεπε να είναι 63% και 55% στις εκλογές για Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, όπως δείχνουν τα στοιχεία της μελέτης. Στην πραγματικότητα, είναι υπέρμετρα αισιόδοξο, να αναμένεται ότι πάνω από
τους μισούς ψηφοφόρους θα ψηφίσουν και στις δύο ψηφοφορίες.

Έλλειψη εναλλακτικών λύσεων

Лидерът на БСП Сергей Станишев, вляво, постави
„хората, а не пазарът” във фокус.
Ο ηγέτης του BSP κ. Σεργκέι Στανίσεφ (αριστερά) έθεσε
«τους ανθρώπους και όχι την αγορά» στο επίκεντρο.

континент и често отразяват изборните резултати за националните парламенти. В далечната 1979 година, когато в ЕС ‘
членуват девет държави, на първите преки избори за Европарламент избирателната активност е 63% сред всички избиратели в съюза. През 2004 година процентът спада до 45,6%. В
началото на април тази година активността на президентските
избори в Македония бе 42,86%, при положение, че изборите са
валидни при участие на 40% от избирателите. Македония не е
член на ЕС, просто избирателните нагласи за неучастие или за
наказателен вот чрез неучастие на избори са силни на целия
Стар континент. Противниците на тази теза твърдят, че избирателната активност е по-ниска, когато от изборите зависи
по-малко, т.е. че след като Македония не е президентска република, логично е по-малко хора да отидат до урните. Да, но в
една Франция със силна президентска власт преди няколко
години крайният националист Льо Пен за малко не успя да
спечели президентските избори именно заради ниска избирателна активност. Старият континент изглежда вече е твърде
стар и уморен от политика и политици, или поне в настоящия
им вид, и България не прави изключение.

Европейски... и български послания
Може би затова на тази идея се облегнаха лидерите на
европейските социалисти, сред които и българският премиер
Сергей Станишев, които през декември миналата година в
Мадрид приеха манифест, в който между другото се казва –
„Настоящата криза отбелязва края на една консервативна ера
на лошо регулирани пазари... Вярваме в една социална пазарна
икономика.” Очевидно е, че бушуващата световна финансова
криза е накарала европейските, и български, социалисти
да изберат именно тази посока, за да се обърнат към своите
избиратели в момент, когато всички признават, че и изборите
за Европарламент и за национални парламенти ще са доминирани от темата за преодоляване на кризата. В едно свое скорошно публично писмо лидерът на Партията на европейските
социалисти в Европейския парламент заяви: „Задачата за бъде-
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Εν ολίγοις, η μάχη θα κριθεί στις ψήφους εκείνων που διστάζουν. Αυτό από μόνο του δεν αποτελεί είδηση – η μάχη είναι για τις
ψήφους εκείνων που διστάζουν ή δεν έχουν σκοπό να ψηφίσουν. Η
διαφορά είναι σημαντική, διότι λίγοι είναι εκείνοι που αποφασίζουν
την τελευταία στιγμή για ποιον να ψηφίσουν. Ακόμη πιο σημαντικό
είναι πως η μάχη γίνται για τις ψήφους ακριβώς των δύο τελευταίων γενεών ψηφοφόρων: τα άτομα ηλικίας μεταξύ 18 και 30 ετών.
Με άλλα λόγια, εκείνοι οι οποίοι αναπόφευκτα θα κυβερνούν τη
Βουλγαρία μετά από 10-15 χρόνια σύμφωνα με τους απλούς φυσικούς νόμους. Και αυτό δημιουργεί το φυσιολογικό ερώτημα: στην
περίπτωση που το συγκεκριμένο τμήμα του εκλογικού σώματος
είναι το πιο ανενεργό, τότε μήπως αυτή είναι η χαμένη γενιά της
Βουλγαρίας ή ,διαφορετικά ,η Βουλγαρία είναι χαμένη για αυτούς;
Θα μπορούσε να ερωτηθεί κανείς: είναι πραγματι τόσο τρομερό
κι άραγε αυτό είναι στ’αλήθεια το μεγάλο πρόβλημα της Βουλγαρίας;
Και στο κάτω κάτω : είναι αποκλειστική βουλγαρική πατέντα; Μπορούμε, όσο μας είναι επιτρεπτό, να κάνουμε έναν παραλληλισμό με
τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο παραλληλισμός είναι
εύστοχος επειδή οι εκλογές αυτές αντιπροσωπεύουν τη στάση μιας
ολόκληρης ηπείρου και συχνά αντιπροσωπεύουν τα αποτελέσματα
των εκλογών για τα εθνικά κοινοβούλια. Στο μακρινό 1979, όταν
η ΕΕ αποτελούνταν από εννέα κράτη μέλη, η εκλογική συμμετοχή
στις πρώτες άμεσες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν
63% των ψηφοφόρων στην Ένωση. Το 2004 το ποσοστό μειώθηκε σε
45,6%. Στις αρχές Απριλίου του τρέχοντος έτους η συμμετοχή στις
προεδρικές εκλογές στην ΠΓΔ Μακεδονίας ήταν 42,86%, υπό την
προϋπόθεση ότι οι εκλογές είναι έγκυρες με συμμετοχή τουλάχιστον
40% των ψηφοφόρων. Η ΠΓΔ Μακεδονίας δεν είναι μέλος της ΕΕ,
αλλά η στάση των ψηφοφόρων να μη συμμετέχουν ή να ψηφίζουν
αρνητικά στις εκλογές είναι ισχυρή σε ολόκληρη τη Γηραιά Ήπειρο.
Οι πολέμιοι αυτής της άποψης ισχυρίζονται ότι η εκλογική συμμετοχή είναι χαμηλότερη όταν από τις εκλογές εξαρτώνται λιγότερα,
δηλαδή αφού η ΠΓΔ Μακεδονίας δεν είναι προεδρική δημοκρατία,
είναι λογικό λιγότεροι άνθρωποι να προσέλθουν στις κάλπες. Ναι,
αλλά σε μια Γαλλία με ισχυρή προεδρική εξουσία, πριν από λίγα
χρόνια ο ακραίος εθνικιστής Lepen παρά λίγο να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές, ακριβώς λόγω της χαμηλής εκλογικής συμμετοχής.
Η Γηραιά Ήπειρος φαίνεται ήδη πολύ γριά και κουρασμένη από την
πολιτική και τους πολιτικούς ή τουλάχιστον τους πολιτικούς στην
παρούσα μορφή τους.Και η Βουλγαρία δεν αποτελεί εξαίρεση.

Ευρωπαϊκά... και βουλγαρικά μηνύματα
Ίσως στην προηγούμενη ιδέα βασίστηκαν οι ηγέτες των ευρωπαίων σοσιαλιστών, συμπεριλαμβανομένου του Βουλγάρου Πρωθυπουργού Σεργκέι Στανίσεφ, που τον περασμένο Δεκέμβριο, στη
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щето е да създадем международен финансов и икономически
ред, при който хората, а не пазарът, са основният фокус.”
Тази реторика е разбираема във времена на икономическа
криза, но парадоксалното е, че не върши никаква работа на
българска почва в настоящия момент. Така се случва, че изборите за Народно събрание ще съвпаднат с пика в разразяването на кризата през юни, както твърдят много анализатори, а
БСП има лошия късмет да е в позицията на управляваща партия, т.е. няма как да води предизборна кампания, базирана на
последици от лошо управление на друга партия. Те неизменно
ще залагат на традиционни послания за социална справедливост и ангажираност, но в условия на случваща се криза по
време на собственото им управление. Което в историческата
памет на българския избирател се асоциира повече с негативи –
т.нар. „Луканова” и „Виденова” кризи. И тук не става въпрос за
действителната способност на БСП да управлява успешно, а за
чисто емоционална нагласа у избирателите.
От друга страна, на консерваторите в цяла Европа – като
събирателно понятие за десни партии – не им остава нищо
друго освен да заложат на чисто икономически послания и
ГЕРБ не прави изключение, привнасяйки в своята програма
чисто българския елемент за борба с корупцията. СДС и ДСБ
пък развяват европейското знаме, припомняйки миналите си
заслуги за европейската интеграция на страната, но както се
вижда, то невинаги носи непременно позитиви.

Психология и прагматизъм

Снимка: Надежда Чипева

Бойко Борисов и Сергей Станишев и техните екипи вече се
срещнаха открито в един публичен телевизионен дебат, чието
най-забележително качество бе, че е именно първи. След него
в типичния си стил Бойко Борисов обобщи – „Тези, които ме
харесват, ме харесват и преди дебата, и след това, същото се
отнася за Станишев.” Звучи до наивност семпло, но всъщност
е точно така. Най-малкото, защото времето на 1960 година,
когато за първи път в американската история Джон Ф. Кенеди

ΠολιτικΑ

Μαδρίτη, υιοθέτησαν μανιφέστο στο οποίο αναφέρεται μεταξύ
άλλων: «Η κρίση αυτή σηματοδοτεί το τέλος μίας συντηρητικής
εποχής με ελλιπείς ρυθμίσεις των αγορών... Εμείς πιστεύουμε σε μια
κοινωνική οικονομία της αγοράς.» Είναι προφανές ότι η παγκόσμια
οικονομική κρίση έχει υποχρεώσει τους Ευρωπαίους και τους Βούλγαρους σοσιαλιστές να επιλέξουν ακριβώς την κατεύθυνση αυτή,
για να απευθυνθούν στους ψηφοφόρους τους σε μια στιγμή που
όλοι αναγνωρίζουν ότι οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και τα εθνικά κοινοβούλια θα κυριαρχούνται από το κρίσιμο θέμα
αντιμετώπισης της κρίσης. Σε μια πρόσφατη δημόσια επιστολή
του, ο ηγέτης του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δήλωσε: «Το μέλημα για το μέλλον είναι
να δημιουργήσουμε μια διεθνή οικονομική τάξη στην οποία οι
άνθρωποι και όχι η αγορά θα είναι στο επίκεντρο.»
Αυτή η ρητορεία είναι κατανοητή σε περιόδους οικονομικής κρίσης, αλλά το παράδοξο είναι ότι δε βρίσκει έδαφος στη βουλγαρική
πραγματικότητα προς το παρόν. Οι βουλευτικές εκλογές προβλέπεται να συμπέσουν με την κορύφωση της κρίσης τον Ιούνιο, όπως
υποστηρίζουν πολλοί αναλυτές, αλλά το BSP έχει την κακή τύχη να
είναι στη θέση του κυβερνώντος κόμματος, δηλαδή δεν μπορεί να
κάνει μια καμπάνια βασισμένη στις συνέπειες της κακής κυβέρνησης άλλου κόμματος. Όπως πάντα, θα στηριχτούν στα παραδοσιακά μηνύματα για κοινωνική δικαιοσύνη και δέσμευση, αλλά στις
συνθήκες μιας κρίσης η οποία συμβαίνει κατά τη διάρκεια της δικής
τους διακυβέρνησης. Αυτό είναι κάτι που στην ιστορική μνήμη των
Βουλγάρων ψηφοφόρων παραπέμπει μόνο σε αρνητικές στιγές : τις
κρίσεις επι Λουκάνοφ και επι Βίντενοφ. Και εδώ δεν πρόκειται για
την πραγματική ικανότητα του BSP να κυβερνά με επιτυχία αλλά
για καθαρά συναισθηματική στάση των ψηφοφόρων.
Από την άλλη, στους «συντηρητικούς» (περιληπτικός όρος για
τα δεξιά κόμματα) σε όλη την Ευρώπη δε μένει τίποτα άλλο παρά να
στηριχτούν σε καθαρά οικονομικά μηνύματα και το GERB δεν αποτελεί εξαίρεση εισάγοντας στο πρόγραμμά του ένα καθαρά βουλγαρικό στοιχείο για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Το SDS και το
DSB από την άλλη, κραδαίνουν την ευρωπαϊκή σημαία, υπενθυμίζοντας τις παλιές συμβολές τους για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όπως φαίνεται, αυτό δε
φέρνει πάντα θετικά αποτελέματα.

Ψυχολογία και πραγματισμός

Ахмед Доган, лидер на ДПС, понастоящем член на тройната коалиция.
Ο κ. Αχμέντ Ντογκάν, ηγέτης του DPS και προς το παρόν μέλος του τριπλού συνασπισμού.

Ο κ. Μπόικο Μπορίσοφ και ο κ. Σεργκέι Στανίσεφ και τα επιτελεία τους ήδη
συναντήθηκαν σε μια δημόσια τηλεοπτική
συζήτηση, της οποίας το μόνο αξιοσημείωτο ήταν ακριβώς το γεγονός ότι ήταν η
πρώτη. Μετά από αυτήν, στον τυπικό στιλ
του ο κ. Μπόικο Μπορίσοφ συνόψισε:
«Αυτοί που με συμπαθούν, με συμπαθούν
τόσο πριν από τη συζήτηση όσο και μετά
από αυτήν και το ίδιο ισχύει και για τον
κ. Στανίσεφ». Ακούγεται κάπως αφελές,
αλλά στην πραγματικότητα είναι ακριβώς
έτσι. Και ένας λόγος είναι το γεγονός ότι η
εποχή του 1960, όταν για πρώτη φορά στην
αμερικανική ιστορία ο Τζον Φ. Κένεντι και
ο Ρίτσαρντ Νίξον συμμετείχαν σε τέσσερις προεκλογικές συζητήσεις μπροστά σε
τηλεοπτικές κάμερες, έχει περάσει στην
ιστορία από πολύ παλιά. Πολλοί υποστηρίζουν ότι χωρίς αυτές ο Κένεντι ποτέ δε θα
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Снимка: Красимир Юскеселиев

ПОЛИТИКА

и Ричард Никсън провеждат четири предизборни дебата пред
телевизионните камери, е отдавна в историята. Мнозина твърдят, че без тях Кенеди никога не би станал първият, и засега
единствен, католик, избран за президент на САЩ. Очевидно
обаче Бойко Борисов си дава сметка, че телевизията отдавна не
е онази магическа кутия от 60-те години, както впрочем и традиционните изборни обиколки по градове и села, макар че при
тях поне се е запазил колоритът на безплатните кебапчета и
бира от времена, описани най-добре от Алеко Константинов.
В една моментна реалност на криза понякога по-важни
са някои личностни и масови психологически особености, отколкото рационалните решения за бъдещето,
предлагани от кандидати за изборни длъжности. Едно
чисто субективно внушение за сила може да се окаже
по-важно от добре обмисленото експертно поведение.
При положение, че за част от избирателите в България проблемът с бъдещото управление на страната се
свежда до въпроса за чистото оцеляване, то подобни на
пръв поглед нелогични избори ще бъдат дори повече от
очакваните. И тогава въпросът опира до личностите –
и избиращите, и избраните.
В речта си при встъпване в длъжност президентът
Кенеди, една със сигурност противоречива личност, задава
реторичния въпрос – „Не питай какво страната ти може
да направи за теб, а какво ти можеш да направиш за страната си.” Цитатът е станал вече достатъчно банален, но тази
знаменита реч на Кенеди съдържа едно не по-малко важно
изречение, което за съжаление е далеч по-малко популярно –
„... независимо дали сте граждани на Америка или граждани
на света, изисквайте от нас същите високи стандарти на сила
и саможертва, които изискваме от вас.” Дали българските
политици могат да бъдат на тази висота? Дали българските
избиратели могат да бъдат на тази висота? Независимо
какви ще бъдат изборните резултати.
Така или иначе предстоящите избори ще бъдат кризисни –
избори по време на криза. И това не е непременно лошо.
Именно в такива моменти обикновено на преден план излизат личностите, а не партиите, които вече традиционно не се
радват на особено одобрение. В този смисъл тези избори ще
бъдат повече избори за личности, а не за партийни програми –
изключваме ядрата от твърди партийни избиратели. Обичаен
недостатък на човека е, че не предвижда буря, когато времето
е хубаво, казал някога Макиавели. Малцина предвиждаха, че
настоящите избори ще се провеждат именно в такова време,
но пък това е добър шанс за избирателите да се опитат да предотвратят възможна следваща буря.

γινόταν ο πρώτος (και ως τώρα ο μοναδικός) καθολικός που έχει
εκλεγεί πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Προφανώς, όμως,
ο κ. Μπόικο Μπορίσοφ καταλαβαίνει καλά ότι η τηλεόραση δεν
είναι εδώ και πολύ καιρό εκείνο το μαγικό κουτί της δεκαετίας του
60 ούτε επίσης και οι παραδοσιακές εκλογικές περιοδείες σε πόλεις
και χωριά. Αν και εκεί τουλάχιστον έχει διατηρηθεί το έθιμο να
προσφέρονται δωρεάν μπίρα και λουκάνικα από εποχές που περιγράφονται καλύτερα στα έργ του Βούλγαρου συγγραφέα Αλέκο
Κονσταντίνοφ.
Σε μια καθηερινή πραγματικότητα κρίσης καμιά φορά πιο
σημαντικά είναι κάποια προσωπικά και μαζικά ψυχολογικά χαρακτηριστικά απ’ό,τι οι ορθολογικές προτάσεις για το μέλλον που
καταθέτουν οι υποψήφιοι στις εκλογές. Μια καθαρά υποκειμενική
επίδειξη δύναμης μπορεί να αποδειχτεί πιο σημαντική από μια
καλά μελετημένη απο εμπειρογνώμονες συμπεριφορά . Δεδομένου
του ότι για ένα μέρος των ψηφοφόρων στη Βουλγαρία το ζήτημα
της μελλοντικής διακυβέρνησης της χώρας ανάγεται στο θέμα της
καθαρής ατομικής τους επιβίωσης και μόνο, τότε τέτοιες εκλογές
που μπορεί σε πρώτη ματιά να φαίνονται και παράλογες, είναι
περισσότερο από αναμενόμενες. Και τότε το θέμα αρχίζει να αφορά
τις προσωπικότητες − των εκλογέων και των εκλεγόμενων.
Στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της τελετής ανάληψης καθηκόντων του, ο Πρόεδρος Κένεντι, μια αμφιλεγόμενη αλλά σίγουρα
εξαιρετική προσωπικότητα, έκανε τη ρητορική ερώτηση: «Μη
ρωτάς τι μπορεί να κάνει η χώρα σου για σένα, αλλά τι μπορείς να
κάνεις εσύ για τη χώρα σου.» Το γνωμικό έχει γίνει πλέον αρκετά
κοινότοπο, αλλά αυτή η ιστορική ομιλία του Κένεντι περιέχει
μια όχι λιγότερα σημαντική πρόταση, η οποία,
δυστυχώς, είναι πολύ
λιγότερα
δημοφιλής:
«... ανεξάρτητα του αν
είστε πολίτες της Αμερικής ή πολίτες του κόσμου,
να απαιτείτε από εμάς
τις ίδιες υψηλές προδιαγραφές για αντοχή και
αυτοθυσία που ζητάμε
από εσάς». Μπορούν οι
Βούλγαροι πολιτικοί να
είναι σε αυτό το επίπεδο;
Μπορούν οι Βούλγαροι
εκλογείς να είναι σε αυτό
το επίπεδο; Ανεξάρτητα
απο το ποια θα είναι
τα αποτελέσματα των
εκλογών.
Έτσι κι αλλιώς οι
προσεχείς εκλογές θα
είναι κρίσιμες, εκλογές σε εποχή κρίσης. Και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Ακριβώς σε τέτοιες στιγμές συνήθως έρχονται στο
προσκήνιο οι προσωπικότητες και όχι τα κόμματα, τα οποία παραδοσιακά δεν απολαμβάνουν ιδιαίτερη δημοτικότητα. Με αυτή
την έννοια, οι εκλογές αυτές θα είναι περισσότερα εκλογές για
προσωπικότητες και όχι για προγράμματα κομμάτων − εξαιρούμε
τους «σκληρούς πυρήνες» ψηφοφόρων κομμάτων. Συνηθισμένο
μειονέκτημα του απλού ανθρώπου είναι ότι δεν προβλέπει καταιγίδα όταν ο καιρός είναι καλός, έχει πει κάποτε ο Μακιαβέλι. Λίγοι
πρόβλεπαν ότι οι επόμενες εκλογές θα διεξαχθούν ακριβώς κατά
τη διάρκεια μιας καταιγίδας, αλλά αυτή είναι μια καλή ευκαιρία για
τους ψηφοφόρους να προσπαθήσουν να αποτρέψουν πιθανή μελλοντική καταιγίδα.

По време
на криза на
преден план
обикновено
излизат
личностите, а не
партиите.
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ИКОНОМИКА

България и Кипър:
отвъд  протокола

К

Петър Костадинов

огато официални лица говорят за връзките
между две държави, те често ги окачествяват
като „отлични“, „плодотворни“ и обусловени
от „възходящи тенденции“. Това в пълна степен
важи и за България и Кипър. Отличното равнище на отношенията между двата народа и двете правителства е налице и на практика. Ако попитате г-н Ставрос
Августидис, временно управляващ Посолството на Република Кипър в България, отношенията между двете страни
не са формални: те реално се развиват.
Това разбира се е възможно само между добри приятели.
“Кипър и България са в близки отношения много преди влизането им в Европейския съюз, съответно през 2004 и 2007
година. Бих могъл да изброя много примери за приятел-
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Βουλγαρία
και Κύπρος:
«Πέρα από το
πρωτόκολλο»
Πεταρ Κοσταντινοφ

Όταν επίσημα πρόσωπα μιλούν για τις σχέσεις μεταξύ δύο χωρών,
συχνά τις χαρακτηρίζουν ως «εξαιρετικές», «καρποφόρες» και με
«ανοδική τάση». Αυτό ισχύει πλήρως και όσον αφορά τη Βουλγαρία και την Κύπρο. Το άριστο επίπεδο των σχέσεων των δύο

απρίλιος - μάιος 2009
ските връзки между нашите страни през годините, на чиято
основа понастоящем се опитваме да надграждаме”, споделя
г-н Августидис.
През 2008 година двете страни отбелязаха своеобразен
връх в двустранните си отношения на официално ниво с
официалното посещение на президента на Кипър г-н Димитрис Христофиас в София.
„Визитата на президента на Република Кипър г-н
Христофиас се определя като историческа именно поради
това, че е първата на на такова ниво от 20 години”, споделя
г-н Августидис.
Като продължение на тази визита, през декември 2008
година в София се проведе 12-та сесия на Смесената българо-кипърска междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество. Сред темите,
дискутирани на срещата, е двустранното сътрудничество в
областта на енергетиката, туризма, търговията, инвестициите, заетостта или най-общо казано в областите, в които
двете страни могат да обменят мнения и опит. Пример за
това е Протоколът за сътрудничество, подписан между

За 10-те години до декември 2007 година инвестициите на Кипър в България възлизат на почти
1,2 милиарда евро или 4% от общия приток на
преки чуждестранни инвестиции в България
за периода. Само за 2007 година, стойността на
вложенията достига 337,8 милиона евро, с което
Кипър се нарежда на осмо място сред чуждестранните инвеститори в България.    За периода
1996-2007 година по вложения Кипър изпреварва страни като Унгария, Швейцария, Чехия,
Ирландия, Франция и Испания.
Характерна тенденция на инвестиционния поток
от Кипър е липсата на последователност като
брой и стойност на вложенията. През последните
няколко години е налице почти двукратно увеличаване на инвестиционния интерес от страна на
кипърски фирми.
Към 31 декември 2007 година по брой компании
инвестирали у нас, Кипър заема едно от челните
места, а по брой на физически лица вложили
капитали в България е сред първите 15 държави.
В секторен разрез през 2006 година най-голям
брой кипърски компании са инвестирали в търговията (30%), сделки за недвижими имоти и бизнес услуги (24%), строителство (6,3%), транспорт,
съобщения и складиране (5,4%) и в производството на хранителни продукти (3,3%). Голяма
част от инвестициите от Кипър са от офшорни
компании, чиито действителни главни квартири
са в Гърция, САЩ, Русия и други страни.
Източник: Министерство на икономиката
и енергетиката на Република България

Οικονομικα

λαών και κυβερνήσεων διαφαίνεται στη πράξη. Αν ρωτήσετε τον
κ. Σταύρο Αυγουστίδη, Επιτετραμμένο α.ι. της Πρεσβείας της
Κυπριακής Δημοκρατίας στη Βουλγαρία, οι σχέσεις μεταξύ των
δύο χωρών δεν είναι τυπικές, αλλά αναπτύσσονται στη πράξη.
Αυτό βέβαια είναι δυνατό μόνο μεταξύ καλών φίλων. «Η
Κύπρος και η Βουλγαρία έχουν φιλικές σχέσεις πολύ πριν από
την προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 και το
2007 αντίστοιχα. Θα μπορούσα να απαριθμήσω πολλά παραδείγματα από τα προηγούμενα χρόνια που να περιγράφουν τις
φιλικές σχέσεις μεταξύ των χωρών μας, οι οποίες αποτελούν τη
στέρεα βάση πάνω στην οποία αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να
χτίσουμε», είπε ο κ. Αυγουστίδης.
Το 2008 οι χώρες μας έφθασαν στο απόγειο των διμερών τους
σχέσεων σε επίσημο επίπεδο με την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Κύπρου κ. Δημήτρη Χριστόφια στη Σόφια.
«Η επίσκεψη του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Χριστόφια χαρακτηρίζεται ως ιστορική – γιατί ακριβώς ήταν η πρώτη σε
αυτό το επίπεδο εδώ και 20 χρόνια», είπε ο κ. Αυγουστίδης.
Σε συνέχεια αυτής της επίσκεψης, το Δεκέμβριο του 2008 στη
Σόφια πραγματοποιήθηκε η 12η σύνοδος της Μικτής βουλγαροκυπριακής Διακυβερνητικής Επιτροπής για την οικονομική,
επιστημονική και τεχνική συνεργασία. Μεταξύ των θεμάτων που
συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση ήταν η διμερής συνεργασία
στους τομείς της ενέργειας, του τουρισμού, του εμπορίου, των
επενδύσεων, της απασχόλησης και γενικότερα σε ζητήματα όπου
οι δύο χώρες μπορούν να ανταλλάξουν σκέψεις και εμπειρίες.
Σχετικό παράδειγμα είναι και το Πρωτόκολλο Συνεργασίας που
υπογράφηκε μεταξύ των κρατικών Οργανισμών Τουρισμού των
δύο χωρών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αυγουστίδης: «Η
Κύπρος είναι σε θέση να μοιραστεί με τη Βουλγαρία τις εμπειρίες
της στο τουριστικό όπως και σε άλλους σημαντικούς τομείς».

Τάσεις
«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε ο
όγκος των κυπριακών επενδύσεων στη Βουλγαρία, αν και λόγω
της οικονομικής κρίσης πιθανόν κάποιοι Κύπριοι επενδυτές να
είναι πιο συγκρατημένοι» είπε ο κ. Αυγουστίδης . Δυστυχώς στο
παρόν στάδιο η Πρεσβεία δεν έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα των
κυπριακών επενδύσεων στη Βουλγαρία. «Οι επενδύσεις είναι
αποτέλεσμα μεμονωμένων ιδιωτικών πρωτοβουλιών ή δράσεων
επενδυτικών ταμείων με έμφαση κυρίως τον κατασκευαστικό
τομέα, το λιανικό εμπόριο και τον τομέα παροχής υπηρεσιών»
σύμφωνα με το κ. Αυγουστίδη.
Οι περισσότεροι επιχειρηματίες από τη νησιώτικη χώρα εργάζονται στη Σόφια, το Πλόβντιβ και στην περιοχή της Μαύρης
Θάλασσας. Οι δραστηριότητες τους επεκτείνονται και πέρα από
τις καθαρά επαγγελματικές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι
αυτό του ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας Astroy, ο
οποίος είναι ενεργό μέλος του δημοτικού συμβουλίου της πόλης
Ασένοβγκραντ. «Από μόνο του το γεγονός αυτό αποδεικνύει
ότι οι Κύπριοι συμμετέχουν ενεργά στα κοινά και νοιάζονται για
αυτή τη χώρα», υπογράμμισε ο κ. Επιτετραμμένος.
‘Άλλες εταιρείες κυπριακών συμφερόντων οι οποίες δραστηριοποιούνται επίσης με σημαντικές επενδύσεις στον κατασκευαστικό και σε άλλους τομείς σε ολόκληρη τη Βουλγαρία είναι:
η Primavera Properties, η CypBul, η J&P, η Rafael Group, η Buy
and Sell, η Eurolink Financial Group, η Best of Bulgaria, Venus,
Rotsas International και άλλες πολλές. Κάποιες από τις εταιρείες
αυτές είναι και μέλη του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου
στη Βουλγαρία.
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държавните агенции по туризъм на двете страни.
Както завява г-н Августидис: „Кипър е в състояние
да сподели с България своя опит както по отношение на туризма, така и в други важни сфери”.

Тенденции
„Прираст в обема на кипърските инвестиции в
България през последните години несъмнено има,
въпреки че поради икономическата криза някои
кипърски предприемачи може би са по-сдържани”,
казва г-н Августидис. За съжаление на този етап
посолството не разполага с една цялостна картина
по отношение на кипърските инвестиции в България. „Инвестициите са резултат от отделни частни
инициативи или действия на инвестиционни фондове с акцент главно върху строителния сектор,
търговията на дребно и сферата на услугите”, смята
г-н Августидис.
Повечето предприемачи от островната страна
развиват дейност в София, Пловдив и по Черноморието, като тази дейност излиза и извън рамките
на чисто професионалния интерес. Типичен пример за това е собственикът на строителната фирма
„Астрой”, който е активен член на общинския съвет
в град Асеновград. „Сам по себе си този пример
е доказателство за това, че кипърците участват
активно в обществения живот и се интересуват от
тази страна”, подчертава Временно управляващият.
Други фирми с кипърско участие, със значителни инвестиции в строителния и в други сектори,
действащи на територията на цяла България, са
„Примавера пропъртис”, „Сайпбул”, „Джей енд пи”,
„Рафаел груп”, „Бай енд сел”, „Евролинк файненшъл
груп”, „Бест ъф България”,
„Венус”, „Роцас интернашънал” и много други. Някои
от тези фирми са и членове
на Гръцкия бизнес съвет в
България.

Сътрудничество в
рамките на ЕС
Посолството определя
като важно сътрудничеството между Кипър и България и в самия Европейски
съюз (EС) при разработването на общи програми.
Според г-н Августидис
„Европейският съюз дава
възможност за разработване и прилагане на програми за промотиране на
продукти и услуги от двете
страни. По инициатива на
Кипърската организация на
говедовъдите и българските
им колеги беше разработена
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Για τα 10 χρόνια μέχρι τον Δεκέμβριο του 2007 οι επενδύσεις
της Κύπρου στη Βουλγαρία ήταν περίπου 1,2 δισ. ευρώ ή 4% των
συνολικών εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων στη Βουλγαρία
για την περίοδο. Μόνο για το 2007, η αξία των επενδύσεων
έφτασε 337,8 εκατομμύρια ευρώ, και έτσι η Κύπρος κατατάχτηκε
στην όγδοη θέση μεταξύ των ξένων επενδυτών στη Βουλγαρία.
Για την περίοδο 1996-2007 η Κύπρος είναι μεγαλύτερος επενδυτής από χώρες όπως οι Ουγγαρία, Ελβετία, Τσεχία, Ιρλανδία,
Γαλλία και Ισπανία.
Κοινό χαρακτηριστικό των επενδυτικών ροών από την
Κύπρο είναι η έλλειψη συνοχής όσον αφορά τον αριθμό και την
αξία των επενδύσεων. Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σχεδόν διπλάσια αύξηση στο επενδυτικό ενδιαφέρον εκ μέρους των
κυπριακών εταιρειών.
Την 31η Δεκεμβρίου 2007, όσον αφορά τις εταιρείες που
έχουν επενδύσει στη Βουλγαρία, η Κύπρος είχε παρουσία στις
πρώτες θέσεις, ενώ όσον αφορά τον αριθμό των φυσικών προσώπων που έχουν επενδύσει τα χρήματά τους στη Βουλγαρία,
ήταν μεταξύ των πρώτων 15 κρατών.
Το 2006 οι επενδύσεις από τις περισσότερες κυπριακές
εταιρείες στη Βουλγαρία ήταν κυρίως στους τομείς του εμπορίου (30%), των ακινήτων και των επιχειρηματικών υπηρεσιών
(24%), των κατασκευών (6,3%), των μεταφορών, των επικοινωνιών, της αποθήκευσης (5,4%) και της παραγωγής προϊόντων
διατροφής (3,3%). Μεγάλο μέρος των επενδύσεων από την
Κύπρο είναι από υπεράκτιες εταιρείες των οποίων οι έδρες είναι
στην Ελλάδα, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και άλλες χώρες.
Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας
της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας

Снимка:  Юлия Лазарова
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Снимка: Петър Костадинов

Временно управляващият посолството на Кипър в България счита,
че България трябва да загърби
свръхочакванията си спрямо ЕС и
обратното.
Ο Επιτετραμμένος α.ι. της Πρεσβείας
της Κύπρου στη Βουλγαρία θεωρεί
ότι η Βουλγαρία πρέπει να ξεχάσει τις
υπερ-προσδοκίες της προς την ΕΕ και το
αντίστροφο.

обща програма с цел промотиране на сирена и от двете
страни и налагането им на два големи пазара в Източна
Европа – Русия и Украйна”. За информация ще споменем, че
Кипър се нарежда на първо място сред чуждите инвеститори в Украйна.
Г-н Августидис подчерта също, че „участието на Кипър
и България в общи програми и инициативи на ЕС ще допринесе за изграждане на по-тесни двустранни отношения във
всички сфери на икономиката, в придобиването на ценен
опит, в по-доброто прилагане на наредбите и институционални норми на ЕС и модернизацията на икономиките на
двете страни”.
„Имахме среща с българския министър на земеделието,
който се съгласи, че това сътрудничество може да разшири
обхвата си и в него да се включат и други продукти, като
вино или месо например. Кипърската делегация и аз лично
изразихме готовност да проучим начините за съвместно
промотиране на продукти и от двете страни”, посочва г-н
Августидис.
„Готовността за използване на възможностите, които
ни предоставя членството в Европейския съюз и същевременно зачитането на европейските регламенти и директиви,
предполага и известна промяна в манталитета или навиците. Такава промяна не може да се постигне за един ден”,
смята г-н Августидис.

Големи очаквания
„При обсъждане на различни теми с приятели и колеги
от други страни от ЕС подчертавам, че по мое мнение очакваме за твърде кратко време твърде много неща от България.
България трябва да бъде третирана като равноправен член и
да бъде уважавана като такъв тъкмо защото с много последователни усилия тя спечели мястото си на европейската

Συνεργασία εντός της ΕΕ
Η Πρεσβεία θεωρεί σημαντική την συνεργασία της Κύπρου
και της Βουλγαρίας και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με
τον καταρτισμό κοινών προγραμμάτων.
Σύμφωνα με τον κ. Αυγουστίδη, «Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει τη δυνατότητα για τον καταρτισμό και εφαρμογή προγραμμάτων για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών από τις δύο
χώρες. Ήδη με πρωτοβουλία του Παγκυπρίου Οργανισμού Αγελαδοτρόφων και των αντίστοιχων βούλγαρων παραγωγών έχει
καταρτιστεί κοινό πρόγραμμα με στόχο την προώθηση τυριών
από τις δύο χώρες και την καθιέρωσή τους σε δύο μεγάλες αγορές της Ανατ. Ευρώπης, στη Ρωσία και την Ουκρανία». Πληροφοριακά αναφέρουμε, ότι η Κύπρος κατέχει την πρώτη θέση
μεταξύ των ξένων επενδυτών στην Ουκρανία.
Ο κ. Αυγουστίδης τόνισε μεταξύ άλλων ότι «η συμμετοχή της
Κύπρου και της Βουλγαρίας σε κοινά προγράμματα και πρωτοβουλίες της ΕΕ θα συμβάλει στη δημιουργία στενότερων διμερών σχέσεων σε όλους τους οικονομικούς τομείς, στη απόκτηση
πολύτιμων εμπειριών, στην καλύτερη εφαρμογή των κανονισμών
και θεσμικών ρυθμίσεων της ΕΕ και τον εκσυγχρονισμό των
οικονομιών των δύο χωρών».
«Είχαμε μια συνάντηση με τον Βούλγαρο Υπουργό Γεωργίας,
ο οποίος συμφώνησε ότι η συνεργασία αυτή μπορεί να διευρύνει
το πεδίο εφαρμογής της, ώστε να συμπεριλάβει και άλλα προϊόντα όπως π.χ. κρασί ή κρέας. Η κυπριακή αντιπροσωπεία και
εγώ προσωπικά εκφράσαμε την ετοιμότητα της πλευράς μας να
εξετάσει τρόπους για την από κοινού προώθηση προϊόντων από
τις δύο χώρες», δήλωσε ο κ. Αυγουστίδης.
«Η ετοιμότητα αξιοποίησης των δυνατοτήτων που μας
προσφέρει η ένταξη των χωρών μας στην ΕΕ και παράλληλα ο
σεβασμός των κανονισμών και των οδηγιών της ΕΕ, προϋποθέτει
παράλληλα και κάποια αλλαγή νοοτροπίας ή συνηθειών. Αυτή η
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Цел на всяко българско правителство
трябва да бъде създаването на
и на други инвеститори.
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Μεγάλες προσδοκίες

«Συζητώντας τα διάφορα
θέματα με φίλους και συνεργάτες από άλλες χώρες της ΕΕ
τονίζω ότι κατά την άποψη μου
περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα από τη Βουλγαρία σε πολύ
μικρό διάστημα. Η Βουλγαρία
θα πρέπει να αντιμετωπίζεται
ως ισότιμο μέλος και θα πρέπει
να την σέβονται ως τέτοιο, γιατί
ακριβώς η Βουλγαρία κατέκτησε
με μεγάλη προσπάθεια και συνέπεια τη θέση της στην ευρωπαϊκή πολιτική και οικονομική σκηνή. Πιστεύουμε ότι η συμβολή
της Βουλγαρίας ως κράτος-μέλος της ΕΕ στη σταθερότητα της
ευρύτερης περιοχής της νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι πολύ
σημαντική.», τόνισε ο κ. Αυγουστίδης.
«Δεν υπάρχει κράτος μέλος της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου
φυσικά και της Κύπρου, που δεν αντιμετώπισε ή δεν αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα, άλλωστε οι μεταρρυθμίσεις είναι
μια διαρκής διαδικασία», δήλωσε ο κ. Επιτετραμμένος. Παρ’ όλα
αυτά, παραδέχτηκε ότι οι προσδοκίες των ανθρώπων στην Κύπρο
και τη Βουλγαρία ήταν διαφορετικές πριν από την είσοδο των
χωρών τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη μία οι πολίτες της
Κύπρου ανέμεναν και αναμένουν ότι η ένταξη της Κύπρου στην
ΕΕ θα συμβάλει στην επίλυση του πολυετούς πολιτικού προβλήματος της χώρας. Από την άλλη οι Βούλγαροι συνέδεαν την
ένταξη με τις ευκαιρίες για βελτίωση του επιπέδου ζωής και την
ανάπτυξη της οικονομίας. «Το βουλγαρικό σενάριο περιείχε πάρα
πολλές προσδοκίες», τόνισε ο κ. Αυγουστίδης. «Όλοι πίστευαν
ότι με την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση η χώρα θα γινόταν
άμεσα ένας «επίγειος παράδεισος». Αυτό όμως δεν μπορεί και δεν
είναι σωστό να συμβεί σε τόσο χρονικό διάστημα. Δυστυχώς, η
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση εμποδίζει την οικονομία
της Βουλγαρίας να αξιοποιήσει πλήρως τη δυναμική της.»
«Στόχος της κάθε βουλγαρικής κυβέρνησης θα πρέπει να είναι
η δημιουργία ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για
την προσέλκυση και άλλων επενδυτών», είπε ο κ. Αυγουστίδης.
Η παγκόσμια οικονομική κρίση αναπόφευκτα επηρεάζει και
τους Κύπριους επιχειρηματίες στη Βουλγαρία, ιδιαίτερα αυτούς
που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα. Η αυξημένη ζήτηση τα τελευταία χρόνια αυτόματα οδήγησε σε ραγδαία
άνοδο στην ανέγερση κατοικιών για ιδιωτική και επαγγελματική
χρήση, καθώς και παραθεριστικών κατοικιών. Με την οικονομική κρίση η ζήτηση αυτή μειώθηκε σημαντικά. «Πιστεύω όμως
ότι οι Κύπριοι επιχειρηματίες έχουν την ικανότητα και επομένως
θα βρουν τρόπους να αντιμετωπίσουν την κρίση με επιτυχία»,
τόνισε εμφαντικά ο κ. Αυγουστίδης.
«Οι Κύπριοι που ζουν και δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία
είτε ως επιχειρηματίες (εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα) ή φοιτητές
(περίπου 800) στοχεύουν τόσο στην επαγγελματική αλλά και στη
κοινωνική καταξίωση τους. Οι Κύπριοι της Βουλγαρίας τιμούν και
προσφέρουν καθημερινά στη χώρα που τους φιλοξενεί. Επέλεξαν
να επενδύσουν στη Βουλγαρία επενδύοντας παράλληλα στο μέλλον των οικογενειών τους. Αυτή η μακροχρόνια σχέση είναι πέρα
από κάθε πρωτόκολλο.», κατέληξε ο κ. Επιτετραμμένος.

благоприятна бизнес среда за привличане

политическа и икономическа сцена. Вярваме, че приносът
на България като страна-членка на ЕС за стабилността в
Югоизточна Европа е много съществен”.
„Няма страна-членка на ЕС, включително и Кипър
разбира се, която да не е изпитвала или да не изпитва и в
момента подобни проблеми; така или иначе реформите са
един постоянен процес”, заявява Временно управляващият.
И все пак той отчита, че очакванията на хората в Кипър и в
България са били различни при влизането им в ЕС. Докато
очакванията на гражданите на Кипър са били и продължават да бъдат свързани с това, че членството им в ЕС ще
спомогне за разрешаване на дългогодишния политически
проблем на страната, българите са го асоциирали с възможностите за повишаване на жизнения стандарт. „В българския вариант имаше прекалено много очаквания”, твърди
Августидис. „Всички вярваха, че с влизането си в ЕС страната веднага ще се превърне в рай. Това обаче не може и не
е редно да се случи за толкова кратък период. За лош късмет
икономическата и финансова криза в момента не позволява
на икономиката на България да се възползва от потенциала
си в пълна степен”.
„Цел на всяко българско правителство трябва да бъде
създаването на благоприятна бизнес среда за привличане и
на други инвеститори”, заявява г-н Августидис.
Световната икономическа криза неизбежно оказва влияние върху кипърските предприемачи в България, особено
върху онези от строителния сектор. Повишеното търсене
през последните години автоматично води след себе си
бързо покачване на ръста на строежите за жилищни и
административни цели, както и на курортните жилища.
С икономическата криза това търсене значително намаля.
„Вярвам обаче, че кипърските предприемачи могат и ще
намерят начини за успешно справяне с кризата”, подчертава
г-н Августидис.
Кипърските граждани, които живеят и развиват бизнес
(фирми или физически лица) или пък следват в България
(около 800 души), се стремят както към професионално,
така и към социално утвърждаване. Кипърските граждани
в България уважават и ежедневно правят жестове към
страната, която ги е приела. Те са избрали да инвестират
в България, като успоредно с това инвестират в бъдещето
на семействата си. Тази дългосрочна връзка излиза отвъд
рамките на всякакъв протокол”, заключава Временно управляващият.

αλλαγή δεν μπορεί να επιτευχθεί
μέσα σε μια μέρα.» σύμφωνα με
τον κ. Αυγουστίδη.
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Οικονομικα

ЕС означава нова
Ευρωπαϊκή Ένωση
динамика в
σημαίνει νέα
двустранните δυναμική στις
διμερείς σχέσεις
отношения
Интервю на г-н Петър
Воденски, посланик на
Република България в
Република Кипър за списание
„Балкански хоризонти”

Συνέντευξη με τον κ. Πέταρ
Βόντενσκι, πρέσβη της Δημοκρατίας
της Βουλγαρίας στην Κυπριακή
Δημοκρατία για το περιοδικό
«Βαλκανικοί ορίζοντες»

Господин Посланик, как бихте оценили динамиката на
отношенията между България и Кипър от 2005 година
насам? Какви договорености бяха постигнати и какви
проекти от двустранен интерес бяха реализирани в
този период?
Бих желал, отговаряйки на въпроса Ви, да разширя
периода, тъй като дипломатическите отношения между
България и Кипър датират от 30 октомври 1960 година.
Оттогава до днес те се характеризират в голяма степен като
динамични и приятелски. Добрите връзки между нашите
две страни са налице. Те се градят на взаимно доверие,
поддържане на конструктивен диалог между администрациите на всички нива и нарастващо икономическо сътрудничество. Това се потвърждава от множеството сключени
двустранни договори, спогодби, споразумения и протоколи
във всички по-важни области и сфери от взаимен интерес,
като икономическата, социалната, търговската, културната,
образователната.
Разбира се, присъединяването на Кипър към ЕС и последващото фактическо членство на страната ни в съюза
спомогна политическият диалог и икономическото сътрудничество между двете страни да придобие нова динамика.
Бяха разменени множество визити на високо и най-високо
ниво, като своеобразен връх в двустранните отношения
между България и Кипър е официалната визита в България
през 2008 година на президента на Кипър, г-н Димитрис
Христофиас. Посещение на държавен глава се осъществи за
първи път от 20 години насам. В рамките на посещението
участва делегация от министерство на индустрията, туризма и енергетиката на Кипър. Обсъдени бяха възможностите за сътрудничество и ре-експорт на български стоки през

Κύριε Πρέσβη, πώς θα βαθμολογούσατε τη δυναμική των
σχέσεων μεταξύ της Βουλγαρίας και της Κύπρου από το
2005 και μετά; Τι συμφωνίες έχουν κλειστεί και τι σχέδια
διμερούς ενδιαφέροντος έχουν πραγματοποιηθεί κατά το
διάστημα αυτό;
Απαντώντας στην ερώτησή σας, θα ήθελα να επεκτείνω την
περίοδο, επειδή οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ της Βουλγαρίας
και της Κύπρου χρονολογούνται από τις 30 Οκτωβρίου 1960.
Από τότε μέχρι και σήμερα χαρακτηρίζονται σε μεγάλο βαθμό
ως δυναμικές και φιλικές. Οι καλές σχέσεις μεταξύ των δύο
χωρών είναι γεγονός. Βασίζονται πάνω στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, στη διατήρηση εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των
διοικήσεων σε όλα τα επίπεδα και στην ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας. Αυτό επιβεβαιώνεται από τις πολλές διμερείς
συμφωνίες, συνθήκες και πρωτόκολλα που έχουν συναφθεί σε
όλα τα πεδία και τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως π.χ. οικονομία, κοινωνικά θέματα, εμπόριο, πολιτισμός, εκπαίδευση.
Βεβαίως, η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ και η μετέπειτα
προσχώρηση της Βουλγαρίας στην Ένωση προσέθεσαν μια νέα
δυναμική στον πολιτικό διάλογο και στην οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Ανταλλάχθησαν πολλές επισκέψεις σε υψηλό και πολύ υψηλό επίπεδο, καθώς το απόγειο στις
διμερείς σχέσεις μεταξύ της Βουλγαρίας και της Κύπρου ήταν
η επίσημη επίσκεψη στη Βουλγαρία το 2008 του Προέδρου της
Κύπρου, κ. Δημήτρη Χριστόφια. Επίσκεψη προέδρου λαμβάνει
χώρα για πρώτη φορά εδώ και 20 χρόνια. Στην επίσκεψη πήρε
μέρος και αντιπροσωπεία από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τουρισμού της Κύπρου. Συζητήθηκαν οι ευκαιρίες για
συνεργασία και επανεξαγωγή βουλγαρικών εμπορευμάτων μέσα
από την Κύπρο στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, στον
τομέα του τουρισμού η προσφορά κοινών τουριστικών πακέ-
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Кипър за Близкия изток и Северна Африка, в областта на
туризма – предлагане на съвместни туристически пакети,
в сферата на енергетиката – възобновяеми източници на
енергия и изграждането на LNG терминали, с цел захранването на българката икономика с втечнен природен газ.
Проведе се и среща между представители на бизнес средите
от двете страни, организирана от кипърско-българската
асоциация.

των, στον τομέα της ενέργειας οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
και η κατασκευή τερματικών σταθμών ΥΦΑ για την προμήθεια
υγροποιημένού φυσικού αερίου στη Βουλγαρία. Πραγματοποιήθηκε και συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων των επιχειρηματικών
κύκλων και των δύο χωρών, που διοργανώθηκε από την ένωση
των επιχειρηματιών από τη Βουλγαρία και την Κύπρο.

Снимка: Посолство на Република България в Кипър

Συνάδελφοί σας θεωρούν ότι η προσχώρηση της Βουλγαρίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε νέα ώθηση και έθεσε σε καινούριο
Ваши колеги смятат, че приемането на България в ЕС
ποιοτικό επίπεδο τις σχέσεις μεταξύ της Βουλγαρίας και των
даде нов тласък и постави на качествено ново равнище
άλλων κρατών μελών. Συμμερίζεστε την άποψη αυτή και αν ναι,
отношенията на България с останалите държавиμπορείτε να πείτε συγκεκριμένα κατά ποιον τρόπο γίνεται αυτό
членки. Споделяте ли тази гледна точка и, ако е така,
έχοντας υπόψη τη Βουλγαρία και την Κύπρο;
бихте ли конкретизирали в какво се изразяват те, визиΥποστηρίζω την κοινή άποψη ότι η ένταξη της Βουλγαρίας
райки България и Кипър?
στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε νέα ώθηση και έθεσε σε καινούПодкрепям общото мнение, че приемането на страната
ριο ποιοτικό επίπεδο τις σχέσεις της Βουλγαρίας με τα υπόλοιπα
ни в ЕС даде нов тласък и постави на качествено ново равκράτη μέλη, τόσο όσον αφορά τις άμεσες διμερείς σχέσεις, όσο
нище отношенията на България с останалите страни-членки,
και τη συνεργασία εντός της ΕΕ. Φυσικά, αυτό ισχύει απόλυτα και
както в преките двустранни отношения, така и в сътрудниγια τις σχέσεις μεταξύ της Βουλγαρίας και της Κύπρου. Κατά τη
чеството в рамките на ЕС. Разδιάρκεια των τελευταίων ετών,
бира се, това важи в пълна сила
όπως ήδη ανέφερα, έγιναν πολи за отношенията между Бългаλές επίσημες επισκέψεις και
рия и Кипър. През последните
επισκέψεις εργασίας και στις
няколко години, както вече споδύο χώρες. Αυτές βοήθησαν
менах, се проведоха множество
στη διεύρυνση και στη βελτιофициални визити и работни
στοποίηση της συνεργασίας
посещения и в двете страни. Те
μεταξύ της Βουλγαρίας και
спомогнаха за разширяването
της Κύπρου τόσο στον πολιи оптимизирането на българоτικό, όσο και στον οικονομικό
кипърското
сътрудничество,
τομέα. Μεταξύ των δύο χωρών
както в политическата, така и в
υπάρχει σταθερή νομική βάση
икономическата област. Между
και έχουν υπογραφεί πολλές
двете страни има изградена
συμβάσεις, καθώς καταβάλсолидна договорно-правна база,
λονται προσπάθειες αυτή να
като се полагат усилия да бъде
ενημερώνεται σύμφωνα με τα
осъвременявана в съответствие
ευρωπαϊκά πρότυπα. Δημιс европейските норми. Създаде
ουργήθηκε πραγματικά ελεύсе реална свобода за движение
θερη κυκλοφορία προσώπων,
на хора, стоки и капитали между
αγαθών και κεφαλαίων μεταξύ
двете страни, а политическите
των δύο χωρών και τα πολιτικά
въпроси вече са елемент главно
θέματα είναι πια μέρος κυρίως
на европейския дневен ред.
της ευρωπαϊκής ατζέντας.
Особено важно е да споΕίναι ιδιαίτερα σημαντικό
мена, че кипърското правителνα αναφέρω ότι η κυπριακή
Посланикът на Република България в Кипър Петър Воденски
ство отвори своя трудов пазар
κυβέρνηση άνοιξε την αγορά
Ο Πρέσβης της Βουλγαρίας στην Κύπρο κ. Πέταρ Βόντενσκι εργασίας της χώρας χωρίς
без допълнителни условия за
българските граждани. По неоσυμπληρωματικούς
όρους
фициални данни българските
για τους Βούλγαρους πολίτες.
граждани работещи и живеещи в Кипър са около 50000
Σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία οι Βούλγαροι υπήκοοι που
души.
εργάζονται και κατοικούν στην Κύπρο είναι περίπου 50 000.
Може ли да споменете някои от по-големите български
компании с бизнес присъствие в Кипър. За кои имате
информация, че планират навлизане на кипърския пазар?
Към кои сектори българският бизнес проявява най-голям
интерес?
През изминалите няколко години по брой компании,
инвестирали у нас, Кипър заема едно от челните места, а
по брой физически лица, вложили капиталите си в България, се нарежда сред първите петнадесет държави. Инвестициите от последните пет години от кипърска страна в
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Μπορείτε να αναφέρετε μερικές από τις μεγαλύτερες βουλγαρικές εταιρίες με επιχειρηματική παρουσία στην Κύπρο; Για
ποιες έχετε πληροφορίες ότι σχεδιάζουν είσοδο στην αγορά της
Κύπρου; Για ποιους τομείς δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον οι
βουλγαρικές επιχειρήσεις;
Για τα τελευταία χρόνια, όσον αφορά τις εταιρείες που έχουν
επενδύσει στη Βουλγαρία, η Κύπρος καταλαμβάνει μια από τις
πρώτες θέσεις, ενώ σύμφωνα με τον αριθμό των φυσικών προσώπων που έχουν επενδύσει τα χρήματά τους στη Βουλγαρία, βρίσκεται μεταξύ των πρώτων δεκαπέντε κρατών. Οι επενδύσεις των

απρίλιος - μάιος 2009
България предимно са в областите на търговията, сделките
с недвижими имоти и бизнес услугите, строителството,
транспорта, съобщенията, складирането и производството
на хранителни продукти. От своя страна, износът на България за Кипър е по-ограничен и той е предимно в областите
на транспорта, промишлеността и селското стопанство.
По време на ежегодните издания на кипърското международно изложение на промишлеността напоследък е много
ограничено или липсва българско участие. Този момент е
предизвикателство в двустранните отношения, когато все
повече делови хора в
страната се интересуват
от български производители на различни стоки –
мебели, строителна техника, отоплителни системи, вина, хранителна
промишленост и др. В
същото време трябва да
се отбележи, че пазарът
в Кипър е много малък и
силно конкурентен, което
вероятно е причината
за сравнително слабия
интерес на българските
износители.
От друга страна наличието на голяма общност
от българи, находчиво
се използва от дребния
бизнес, който внася от
България многообразни,
макар и в ограничени
количества хранителни продукти и напитки. Характерно
изразена е тенденцията на инвестиционен интерес от
кипърска страна, проявяващ се в масово закупуване на
недвижими имоти в България. Преобладаваща цел на
подобни инициативи е дългосрочно инвестиране или разширяване на дейността на кипърски туристически компании. През последните години в отношенията в областта на
туризма между България и Кипър се наблюдава тенденция
на по-засилен интерес от българска страна и броят на българските туристи пребивавали в Кипър е по-голям от този
на кипърските граждани посетили България.
Бих желал също така да обърна внимание и на взаимоотношенията ни в областта на образованието, като
подчертая, че българските университети продължават да
представляват устойчив интерес от страна на кипърските
студенти. Важна роля в тази насока има ежегодно провеждащия се в Кипър панаир на образованието, в който
вземат участие български университети. През 2007 година
се възобнови дейността на дружеството на „Завършилите
кипърци в България – Приятели на България”. В Кипър се
издава български вестник – „Българския вестник”, който
набира все по-голяма популярност. Филиал във всеки
град има и „Съюзът на българите в Кипър”, чиято основна
дейност е насочена в сферата на разпространението на
българската култура и обичаи зад граница. В Кипър има
открити и функционират четири съботно-неделни училища към Посолството, чиято цел е съхранение на българския език сред най-младите.

Οικονομικα

τελευταίων πέντε ετών από την κυπριακή πλευρά στη Βουλγαρία
είναι κυρίως στους τομείς του εμπορίου, των ακινήτων και των
επιχειρηματικών υπηρεσιών, των κατασκευών, των μεταφορών,
των επικοινωνιών, της αποθήκευσης και παραγωγής προϊόντων
διατροφής. Από την άλλη, οι εξαγωγές της Βουλγαρίας στην
Κύπρο είναι πιο περιορισμένες και αφορούν κυρίως στον τομέα
των μεταφορών, της βιομηχανίας και της γεωργίας. Στις εκδόσεις
της ετήσιας διεθνούς έκθεσης της Κύπρου τα τελευταία χρόνια
η συμμετοχή της Βουλγαρίας είναι πολύ περιορισμένη ή λείπει
εντελώς. Αυτό είναι μια πρόκληση στις διμερείς σχέσεις, όταν
όλο και περισσότεροι
επιχειρηματίες στη χώρα
ενδιαφέρονται για τις
βουλγαρικές βιομηχανίες
διάφορων εμπορευμάτων: έπιπλα, εξοπλισμός
κατασκευών, συστήματα
θέρμανσης, κρασιά, βιομηχανία τροφίμων κλπ.
Ταυτόχρονα θα πρέπει
να σημειωθεί ότι η αγορά
στην Κύπρο είναι πολύ
μικρή και πολύ ανταγωνιστική, το οποίο είναι
ίσως και ο λόγος για το
σχετικά χαμηλό ενδιαφέρον των εξαγωγέων από
τη Βουλγαρία.
Από την άλλη, η
παρουσία μιας συμπαγούς μάζας Βουλγάρων
έξυπνα χρησιμοποιείται
από τις μικρές επιχειρήσεις που εισάγουν από τη Βουλγαρία διάφορα, αν και σε περιορισμένες ποσότητες, τρόφιμα και ποτά. Χαρακτηριστικά εκφράζεται η τάση του επενδυτικού ενδιαφέροντος που εκδηλώνεται
από την κυπριακή πλευρά προς τη μαζική αγορά ακινήτων στη
Βουλγαρία. Πρωταρχικός στόχος τέτοιων πρωτοβουλιών είναι η
μακροπρόθεσμη επένδυση ή η επέκταση των δραστηριοτήτων
των κυπριακών τουριστικών επιχειρήσεων. Τα τελευταία χρόνια, στις σχέσεις στον τομέα του τουρισμού μεταξύ της Βουλγαρίας και της Κύπρου, παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον από τη
βουλγαρική πλευρά και ο αριθμός των Βουλγάρων τουριστών
στην Κύπρο είναι μεγαλύτερος από εκείνον των Κυπρίων πολιτών που επισκέπτονται τη Βουλγαρία.
Θα ήθελα επίσης να δώσω έμφαση και στις σχέσεις μας στον
τομέα της εκπαίδευσης, τονίζοντας ότι τα βουλγαρικά πανεπιστήμια εξακολουθούν να παρουσιάζουν σταθερό ενδιαφέρον
για τους Κυπρίους φοιτητές. Σημαντικό ρόλο στο θέμα αυτό έχει
η ετήσια Διεθνής Εκπαιδευτική Έκθεση στην Κύπρο στην οποία
παίρνουν μέρος βουλγαρικά πανεπιστήμια. Το 2007 εκ νέου
άρχισε τη δραστηριότητά της η ένωση «Κύπριοι απόφοιτοι από
τη Βουλγαρία − Φίλοι της Βουλγαρίας». Στην Κύπρο εκδίδεται
βουλγαρική εφημερίδα, η «Βουλγαρική εφημερίδα», που κερδίζει αυξανόμενη δημοτικότητα. Υποκατάστημα σε κάθε πόλη έχει
και η «Ένωση των Βουλγάρων στην Κύπρο» της οποίας η κύρια
δραστηριότητα είναι η διάδοση του βουλγαρικού πολιτισμού
και παραδόσεων στο εξωτερικό. Στην Κύπρο υπάρχουν τέσσερα
κυριακάτικα σχολεία υπό την αιγίδα της Πρεσβείας, στόχος των
οποίων είναι η διατήρηση της βουλγαρικής γλώσσας μεταξύ των
πιο νέων.

Слабият интерес
на България към
изложения в Кипър
е предизвикателство
в двустранните
отношения.
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Финанси Οικονομικά
Световната банка предлага финансов
омбудсман

В момента българите не са защитени в отношенията си с банки,
застрахователи и кредитни компании и това налага създаването
на финансов омбудсман, се казва в доклад на Световната банка.
Напоследък потребителите се оплакват предимно, че банките
променят условия по кредити и депозити без предизвестие.

Банките капитализират печалбата за 2008

Повечето от българските банки се отказват да разпределят
дивиденти за миналата година, а печалбата се заделя за подсилване на капиталовата база, което беше и препоръка на
Българска народна банка. Решения в такъв смисъл вече взеха
общите събрания на акционерите на Уникредит Булбанк,
Банка ДСК и МКБ Юнионбанк, като и други финансови институции се очаква да последват техния пример.

Ръст на кредитите за МСП

Снимка: Цветелина Николаева

В последните две седмици на март се е удвоил броят на договорите за кредити по кредитните линии на Българска банка за
развитие (ББР), подписани между български банки и малки и
средни предприятия. В края на март техният брой е възлизал
на 159. В началото на 2009 година ББР договори с 13 търговски банки кредитни линии в размер на 250 милиона лева за
средносрочно и дългосрочно инвестиционно кредитиране.
Отпускат се при фиксирана лихва за целия срок (8%) и до 0,7%
такси и комисиони на годишна база.

Малките и средни банки кредитират
повече бизнеса

Основната част от бизнес заемите през февруари е отпуснат
от средните и малките банки, а тенденцията за пръв път се
открои през последното тримесечие на 2008 година, сочат
данни на БНБ. Портфейлът от корпоративни заеми на банките
от първа група (петте най-големи по размер на активите) през
февруари се свива с 14,072 милиона лева, докато на банките
от втора група (останалите банки) се увеличава с 97,250 млн.
лв. Обемът на фирмените заеми към края на февруари е 32,2
млрд. лв. Кредитите за домакинствата нарастват за един месец
с 0,1% в резултат от увеличението при жилищните ипотечни
кредити с 15,7 млн. лв.   
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H Παγκόσμια Τράπεζα προτείνει χρηματοοικονομικό διαμεσολαβητή

Αυτή τη στιγμή οι Βούλγαροι δεν προστατεύονται στο πλαίσιο των
σχέσεών τους με τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και πιστωτικές
εταιρείες, και αυτό απαιτεί τη δημιουργία ενός χρηματοοικονομικού διαμεσολαβητή, σύμφωνα με έκθεση της Παγκόσμιας
Τράπεζας. Αυτή τη στιγμή οι χρήστες παραπονούνται κυρίως ότι
οι τράπεζες αλλάζουν τους όρους για τα δάνεια και τις καταθέσεις
χωρίς προειδοποίηση.

Κεφαλοποιούν τα κέρδη τους οι τράπεζες για
το 2008

Οι περισσότερες τράπεζες δεν επιθυμούν διανομή των μερισμάτων για την περασμένη χρήση και τα κέρδη προορίζονται για την
ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης, η οποία ήταν και η σύσταση της
Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας. Σχετικές αποφάσεις ήδη πήραν
οι γενικές συνελεύσεις των μετόχων της UniCredit Bulbank, της DSK
Bank και της MKB Unionbank, καθώς αναμένεται και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.

Αύξηση των δανείων προς τις ΜΜΕ

Κατά τις δύο τελευταίες εβδομάδες του Μαρτίου έχει διπλασιαστεί
ο αριθμός των συμβάσεων για δάνεια των πιστωτικών γραμμών
της Βουλγαρικής Τράπεζας Ανάπτυξης (BBR) που έχουν υπογραφεί
μεταξύ βουλγαρικών τραπεζών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Στα τέλη Μαρτίου, ο αριθμός τους ήταν 159. Στις αρχές του 2009
η BBR συμφώνησε με 13 εμπορικές τράπεζες πιστωτικές γραμμές
ύψους 250 εκατ. λέβα για μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη
επενδυτική χρηματοδότηση. Τα χρήματα χορηγούνται με σταθερό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια (8%) και με έξοδα δανείου 0,7%
σε ετήσια βάση.

Μεγαλύτερη χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις
από τις μικρές και μεσαίες τράπεζες

Το κύριο μέρος των επιχειρηματικών δανείων τον Φεβρουάριο
χορηγήθηκε από τις μεσαίες και τις μικρές τράπεζες, ενώ η τάση
για πρώτη φορά παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του τελευταίου
τριμήνου του 2008, όπως δείχνουν τα στοιχεία της BNB. Το χαρτοφυλάκιο εταιρικών δανείων των τραπεζών της πρώτης ομάδας
(οι πέντε μεγαλύτερες ως προς το στοιχείο του ενεργητικού) το
Φεβρουάριο μειώθηκε κατά 14,072 εκατ. λέβα, ενώ των τραπεζών
της δεύτερης ομάδας (οι υπόλοιπες τράπεζες) αυξήθηκαν κατά
97.250 εκατ. λέβα. Το ύψος των επιχειρηματικών δανείων στο
τέλος του Φεβρουαρίου ήταν 32,2 δισ. λέβα. Τα δάνεια προς τα
νοικοκυριά αυξήθηκαν σε ένα μήνα κατά 0,1% ως αποτέλεσμα της
αύξησης στα στεγαστικά δάνεια, κατά 15,7 εκατ. λέβα.   

Τουρισμός
Η Βάρνα και η Καβάλα σε κοινό πρόγραμμα
θρησκευτικού τουρισμού

Κοινές διαδρομές για θρησκευτικό τουρισμό θα αναπτύξουν η
Βάρνα και η Καβάλα, δήλωσαν ο νομάρχης Χρήστο Κόντροφ και
ο αντινομάρχης του ελληνικού νομού κ. Ιωάννης Πασχαλίδης
κατά την επίσημη παρουσίαση των τουριστικών εταιρειών από
την Καβάλα στη Βάρνα. Το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στην επιστήμη, τον πολιτισμό και τον τουρισμό.
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Τομεις
Снимка: Цветелина Николаева

Туризъм
Варна и Кавала с проект за религиозен туризъм

Съвместни маршрути за религиозен туризъм ще разработват Варна и Кавала, заявиха областният управител Христо
Контров и първият вицепрефект на гръцката област Янис
Пасхалидис, които откриха официално презентацията на
туристически фирми от Кавала във Варна. Програмата ще
акцентира върху науката, културата и туризма.

Международният туризъм в България ще
намалее

Великобритания, Русия и скандинавските страни ще отбележат най-голям спад в броя на туристите в България, а общият
спад в сектора ще бъде между 3 и 7%, твърди Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма.
Средната цена на стая през лятото ще е 14 евро, а България си
остава привлекателна единствено като евтина дестинация,
смята той. Надеждите на бранша са свързани с българските
туристи, които спасиха зимния сезон у нас, казва Анелия
Крушкова, председател на Държавната агенция по туризъм.

Гръцката туристическа индустрия се свива

Туристическите резервации в Гърция са с 25-30% по-малко на
годишна база, твърди в.„Файненшъл таймс”. Основният отлив на
туристи е свързан с Германия и Великобритания, а много хотели
ще останат затворени през април и май, разчитайки на раздвижване през пиковите месеци, твърди Никос Ангелопулос, президент на асоциацията на туристическите предприятия (SЕТЕ).
Туристическата индустрия създава най-много работни места в
Гърция и се оценява на 35 милиарда евро годишно.

Гръцки курорти свалят цените

Много гръцки курорти свалят цените на туристическите
услуги с до 30% с цел да привлекат повече посетители по
време на финансовата криза, каза пред журналисти в Смолян
посланикът на Гърция в България г-жа Данаи-Магдалини Куманаку. Според нея може да се стигне дори до ситуация, когато
потокът от туристи между България и Гърция не само няма да
спадне, а ще се увеличи поради близките разстояния.    

Телекомуникации
и медии
ОТЕ продаде бизнеса си в Македония

Telekom Slovenije изкупи изцяло бизнеса на гръцката телекомуникационна компания ОТЕ в Македония − Cosmofon
Mobile и„Германос телеком” − за 190 милиона евро. Cosmofon
Mobile стъпи на пазара през юни 2003 година и към момента
има пазарен дял от 30% в Македония, докато „Германос” има
66 търговски обекта на територията на Македония.

Български медии сезират ЕК

Re:TV е втората българска медия, която ще сезира еврокомисаря по комуникациите Вивиан Рединг за правилата, по
които Комисията за регулиране на съобщенията ще раздава
аналогови телевизионни честоти преди включването им в

Ο διεθνής τουρισμός της Βουλγαρίας θα μειωθεί

Η Βρετανία, η Ρωσία και οι σκανδιναβικές χώρες θα σημειώσουν
τη μεγαλύτερη μείωση του αριθμού των τουριστών στη Βουλγαρία, και η συνολική μείωση στον τομέα θα είναι μεταξύ 3 και 7%,
λέει ο κ. Ρούμεν Ντραγκάνοφ, διευθυντής του Ινστιτούτου Αναλύσεων και Αξιολογήσεων στον τομέα του τουρισμού. Η μέση τιμή
δωματίου το καλοκαίρι θα είναι 14 ευρώ και η Βουλγαρία παραμένει ελκυστική μόνο ως φθηνός προορισμός κατά τη γνώμη του. Οι
ελπίδες του κλάδου σχετίζονται με τους Βούλγαρους τουρίστες οι
οποίοι έσωσαν τη χειμερινή σεζόν στη χώρα, λέει η κ. Ανέλια Κρούσκοβα, πρόεδρος του Κρατικού Οργανισμού Τουρισμού.

Η ελληνική τουριστική βιομηχανία
συρρικνώνεται

Οι τουριστικές κρατήσεις στην Ελλάδα είναι κατά 25-30% λιγότερες σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την εφημερίδα Financial Times. Η
κύρια εκροή τουριστών συνδέεται με τη Γερμανία και τη Βρετανία,
ενώ πολλά ξενοδοχεία θα παραμείνουν κλειστά τον Απρίλιο και
το Μάιο και θα ελπίζουν σε μεγαλύτερη κίνηση κατά τους μήνες
αιχμής, λέει ο κ. Νίκος Αγγελόπουλος, πρόεδρος του Συνδέσμου
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).  Η τουριστική βιομηχανία δημιουργεί τις περισσότερες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα
και εκτιμάται σε 35 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Τα ελληνικά θέρετρα χαμηλώνουν τις τιμές

Πολλά ελληνικά θέρετρα χαμηλώνουν τις τιμές των τουριστικών
υπηρεσιών κατά έως και 30% προκειμένου να προσελκύσουν
περισσότερους επισκέπτες κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, δήλωσε σε δημοσιογράφους στην πόλη Σμόλιαν η Πρέσβειρα
της Ελλάδας στη Βουλγαρία κ. Δανάη-Μαγδαληνή Κουμανάκου.
Κατά τη γνώμη της είναι πολύ δυνατό η ροή των τουριστών μεταξύ
της Βουλγαρίας και της Ελλάδας όχι μόνο να μη μειωθεί αλλά μάλιστα να αυξηθεί λόγω των κοντινών αποστάσεων.    

Τηλεπικοινωνίες και
μέσα ενημέρωσης
Τα βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης
απευθύνονται στην ΕΚ

Το τηλεοπτικό κανάλι Re:TV είναι ο δεύτερος εκπρόσωπος των
βουλγαρικών ΜΜΕ που θα απευθυνθεί στην Επίτροπο για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα ΜΜΕ, κ. Viviane Reding σχετικά με
τους κανόνες βάσει των οποίων η Pυθμιστική Aρχή Tηλεπικοινω-
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цифровото излъчване. Първи към Рединг се обърна директорът на „Нюз Корп.” (собственик на Би Ти Ви) за Европа Том
Мокридж. Той твърди, че новото българско законодателство
за цифровизацията не отговаря на евродирективите.

„Скайп” увеличава пазарния си дял

„Скайп” е увеличил с 41% дела си в международните телефонни разговори и през 2008 година пазарният дял на компанията е достигнал 8% в световен мащаб, твърди агенция
Ройтерс. Компанията вече се преориентира и към бизнеспотребителите и ще пусне на пазара специална бета-версия
на продукта си, предназначена за тях.    

Енергетика
Нови енергийни мощности

Хидроенергийните комплекси „Силистра – Калъраш” и
„Никопол – Търнумагуреле”, които присъстват в новата
енергийна стратегия на България до 2020 година ще дадат
допълнително 3800 Гвтч електроенергия на страна след
завършването си, заяви Валентин Иванов, зам.-министър на
икономиката и енергетиката. Двата проекта ще се състоят от
три части − хидровъзел, инфраструктура и водохранилища,
и ще помогнат на страната да покрие изискванията на ЕС за
производство на енергия от възобновяеми източници.

Проект за терминал за втечнен газ

Президентът Георги Първанов и емирът на Катар шейх Хамад
бин Халифа ал Тани обсъдиха на среща   възможностите за
изграждането на терминал за втечнен газ у нас, който да
обслужва не само България, но и други европейски страни.

БЕХ ще създаде компания
за възобновяеми източници

Български енергиен холдинг (БЕХ) има намерение да създаде
компания за развитие на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия от вятър, слънце, вода, биомаса, заяви изпълнителният директор на БЕХ Галина Тошева.
Според нея в момента се прави анализ на потенциала и възможностите за развитие на такава компания, като идеята е до
края на годината да бъде създадено дружество със специална
инвестиционна цел и от 2010 година то да заработи.    

Търговия на дребно
„Дм дрогеримаркт” откри нов обект

Немско-австрийската верига дрогерии „Дм дрогеримаркт”  
откри в Бургас  третия си филиал в страната, след като първите
два вече функционират в Пловдив и Видин. Компанията планира през тази година да открие между осем и десет филиала
в страната, като първите от тях ще са в Ямбол и Силистра.

„Пени Маркет България” строи
логистичен център

„Пени Маркет България” ще инвестира 30 милиона евро в нов
логистичен център в с. Столник, община Елин Пелин. Компанията планира да инвестира общо 100 милиона евро в страната,
а на този етап се изграждат над 10 магазина в Ловеч, Враца,
Омуртаг, Велико Търново, Нова Загора, Берковица и се планира откриването на магазини в София, Варна и Пловдив.
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νιών (KRS) θα διανέμει συχνότητες αναλογικής τηλεόρασης πριν
από την ένταξή τους στα ψηφιακά δίκτυα μετάδοσης. Ο πρώτος
που απευθύνθηκε στην κ. Reding ήταν ο διευθυντής της News Corp.
(ιδιοκτήτης του σταθμού BTV) για την Ευρώπη, ο κ. Tom Mockridge.
Ο κ. Mockridge υποστηρίζει ότι η νέα βουλγαρική νομοθεσία για την
ψηφιοποίηση δεν εφαρμόζει ορθά τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

Ο ΟΤΕ πούλησε την επιχείρησή του στα Σκόπια

Η Telekom Slovenije εξαγόρασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ στη ΠΓΔ Μακεδονίας (Cosmofon Mobile και
Germanos Telecom) για περίπου 190 εκατομμύρια ευρώ. Η
Cosmofon Mobile εισήλθε στην αγορά τον Ιούνιο του 2003 και
σήμερα έχει μερίδιο αγοράς 30% στην ΠΓΔ Μακεδονίας, ενώ η
Germanos έχει 66 σε όλη τη χώρα.

Το Skype με αύξηση του μεριδίου αγοράς

Το Skype αύξησε κατά 41% το μερίδιό του στις διεθνείς τηλεφωνικές κλήσεις και το 2008 το μερίδιο αγοράς της εταιρείας έφθασε το
8% παγκοσμίως, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Η εταιρεία
πλέον θα προσανατολιστεί προς τους εταιρικούς πελάτες και θα
διαθέσει στην αγορά ειδική beta έκδοση του προϊόντος που έχει
σχεδιαστεί ειδικά για αυτούς.    

Ενέργεια
Νέες ενεργειακές μονάδες

Τα  υδροηλεκτρικά    συγκροτήματα «Σιλίστρα – Καλαράς» και «Νικόπολ – Ταρνουμαγκουλάρε» που εντάσσονται στη νέα ενεργειακή
στρατηγική της Βουλγαρίας μέχρι το 2020 με την ολοκλήρωσή τους
θα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια 3800 hWh, δήλωσε ο κ. Βαλεντίν
Ιβανόφ, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας. Και τα
δύο έργα θα περιλαμβάνουν κατασκευή υδροηλεκτρικού φράγματος
και συναφών εγκαταστάσεων και αρδευτικού συστήματος. Τα έργα
αυτά θα βοηθήσουν τη χώρα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ΕΕ
για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Έργο για τερματικό σταθμό υγροποιημένου
φυσικού αερίου

Ο Πρόεδρος Γκεόργκι Παρβάνοφ και ο Εμίρης του Κατάρ, Σεΐχης
Χαμάντ μπιν Χαλίφα αλ Θάνι συζήτησαν σε συνεδρίαση τις δυνατότητες για την κατασκευή ενός τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Βουλγαρία, ο οποίος να εξυπηρετεί όχι
μόνο τη Βουλγαρία αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο BEΧ θα δημιουργήσει εταιρεία για
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

O Βουλγαρικός Ενεργειακός‘Ομιλος (BEΧ) προτίθεται να δημιουργήσει μια εταιρεία για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για
την παραγωγή ενέργειας από τον άνεμο, τον ήλιο, νερό και βιομάζα,
δήλωσε η διευθύντρια του BEH Γκάλια Τόσεβα. Η κ. Τόσεβα είπε ότι
αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται μια ανάλυση των δυνατοτήτων
για την ανάπτυξη της εν λόγω εταιρείας, καθώς η ιδέα είναι μέχρι
το τέλος του έτους να δημιουργηθεί εταιρεία με ειδικό επενδυτικό
σκοπό και να ξεκινήσει να λειτουργεί το 2010.    

Λιανικό εμπόριο
Η DM Drogeriemarkt με νέο κατάστημα

Η γερμανο-αυστριακή αλυσίδα φαρμακείων DM Drogerimarkt
άνοιξε στο Μπουργκάς το τρίτο της υποκατάστημα στη χώρα μετά
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Снимка: Еко Елда България

που τα πρώτα δυο ήδη δραστηριοποιούνται στις πόλεις Πλόβντιβ και Βίντιν. Η εταιρεία σχεδιάζει φέτος να ανοίξει μεταξύ 8
και 10 υποκαταστήματα στη χώρα, καθώς τα πρώτα θα είναι
στις πόλεις Γιάμπολ και Σιλίστρα.  

Penny Market Bulgaria χτίζει κέντρο
logistics

H Penny Market Bulgaria θα επενδύσει 30 εκατομμύρια ευρώ
σε νέο κέντρο logistics στο χωριό Στόλνικ, δήμου Ελίν Πελίν. Η
εταιρεία σχεδιάζει να επενδύσει συνολικά 100 εκατ. ευρώ στη
χώρα και σε αυτό το στάδιο κατασκευάζονται πάνω από 10
καταστήματα στις πόλεις Λόβετς, Βράτσα, Ομουρτάγκ, Βελίκο
Τάρνοβο, Νόβα Ζαγκόρα, Μπερκόβιτσα και ταυτόχρονα προγραμματίζεται το άνοιγμα καταστημάτων στη Σόφια, Βάρνα και
Πλόβντιβ.

Първи съвместен проект на ЕКО и Flocafe

Πρώτο κοινό έργο της ΕΚΟ και της Flocafe

Първият съвместен проект на ЕКО България, собственик на
бензиностанции ЕКО, и Вивартия, която притежава Flocafe,
вече е факт. На 18 март заведение на гръцката фирма за кафе
специалитети отвори врати на територията на бензиностанция ЕКО Радиново, на изхода от Пловдив в посока София.
Инвестицията е на стойност осем милиона лева.

Το πρώτο κοινό έργο της EKO Bulgaria, ιδιοκτήτης των πρατηρίων καυσίμων EKO, και της Vivartia, ιδιοκτήτης της Flocafe,
είναι ήδη γεγονός. Στις 18 Μαρτίου εγκαινιάστηκε κατάστημα
της ελληνικής εταιρείας για σπεσιαλιτέ καφέ στο πρατήριο βενζίνης EKO-Ραντίνοβο, στην έξοδο του Πλόβντιβ στο δρόμο για
τη Σόφια. Η επένδυση είναι ύψους οκτώ εκατομμυρίων λέβα.

Starbucks стъпва и в Бургас

Starbucks και στο Μπουργκάς

Първото Starbucks заведение в Бургас отвори врати чрез
лицензираната компания Marinopoulos Coffee Company
Bulgaria, която вече откри две заведения в София. Заведението заема площ от около 130 кв. м.    

Το πρώτο κατάστημα Starbucks στο Μπουργκάς άνοιξε μέσω
της αδειοδοτημένης εταιρείας Marinopoulos Coffee Company
Bulgaria, μετά που ήδη έχει ανοίξει δύο καταστήματα στη
Σόφια. Το κατάστημα απλώνεται σε χώρο 130 τ.μ.    

Строителство/имоти Κατασκευές / Ακίνητα
Нов управляващ на City Center Sofia

Инвестиционният фонд Heitman European Property Partners
Fund III (HEPP III) назначи MBL, асоцииран партньор на CB
Richard Ellis, да управлява закупения през миналата година
от Equest Balkan Properties търговски център City Center Sofia.
Сделката тогава бе финализирана за 101,5 милиона евро, а
City Center Sofia бе отворен през май 2006 година.

Без магазини в гаражите

Магазини и кафенета няма да могат да се правят в преустроени гаражи на жилищни сгради, предвиждат одобрените от
правителството промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ). В момента много гаражи се ползват не по предназначение и това допълнително затруднява положението с
паркирането в големите градове, твърдят от Министерство
на регионалната политика и благоустройство.

Открит е първият търговски парк

Дружеството „Лендмарк” откри първи търговски парк в България – „Ритейл парк Пловдив”, който е разположен върху
42 хиляди кв.м, от които 26 хиляди кв.м са търговска площ.
Инвестицията е на стойност над 21 милиона евро, а в „Ритейл
парк Пловдив” има представителства на компании, които за
първи път стъпват в България като веригата за дома BauMax.
Тя е и най-големият наемател в парка.    
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Νέος διευθυντής του City Center Sofia

Το ευρωπαϊκό ταμείο επενδύσεων Heitman European Property
Partners Fund III (HEPP III) ανέθεσε στην MBL (συνδεδεμένος εταίρος της CB Richard Ellis) τη διαχείριση του εμπορικού κέντρου City
Center Sofia το οποίο πέρσι έγινε ιδιοκτησία της Equest Balkan
Properties. Η αξία της συναλλαγής τότε ανήλθε στα 101,5 εκατ.
ευρώ και το City Center Sofia άνοιξε το Μάιο του 2006.  

Απαγορεύτηκαν τα καταστήματα στα γκαράζ

Απαγορεύτηκε η χρήση των γκαράζ σε κτίρια κατοικιών ως καταστήματα και καφετέριες, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που έκανε
η κυβέρνηση στο Νόμο για το σχεδιασμό της χρήσης γης. Σήμερα,
πολλά γκαράζ δε χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προορισμό
τους και αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την κατάσταση με
το παρκιγκ στις μεγάλες πόλεις, σύμφωνα με το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων.

Εγκαινιάστηκε το πρώτο εμπορικό πάρκο

Η εταιρεία Landmark άνοιξε το πρώτο εμπορικό πάρκο στη Βουλγαρία «Retail Park Plovdiv», το οποίο απλώνεται σε χώρο 42 χιλ.
τ.μ., εκ των οποίων τα 26 χιλ. τ.μ. αποτελούν εμπορικό χώρο. Η
επένδυση ανέρχεται σε πάνω από 21 εκατ. ευρώ, ενώ στο Retail
Park Plovdiv έχουν αντιπροσωπίες εταιρείες οι οποίες εμφανίζονται για πρώτη φορά στη Βουλγαρία, όπως π.χ. η αλυσίδα οικιακού
εξοπλισμού BauMax η οποία είναι και ο μεγαλύτερος ενοικιαστής
στο πάρκο.    

НА ФОКУС

април - май 2009

αναζήτηση
В търсене на Προς
των «νησίδων»
„островите” ευκαιρίας
на възможностите

К

Елена Койнова

Ελενα Κοινοβα

огато градиш живот върху плаващи пясъци,
неизбежното първо правило е да се научиш – при
това бързо – как да съзираш „островите” твърда
земя, как да строиш върху тях наред с други
негови обитатели и същевременно непрестанно
да се озърташ за новопоявила се основа на стабилност.
Една история на бизнесмен, пристигнал от остров Кипър
и стартирал дейността си в размитите очертания на прехода в
България, е неопровержимото доказателство за валидността
на това правило. Днес Лукас Лука притежава няколко средни
по големина предприятия, хронологията на чието създаване
проследява възможностите за развиване на бизнес у нас.

Όταν χτίζεις τη ζωή σου σε κινούμενη άμμο, αναπόφευκτος πρώτος
κανόνας είναι να μαθαίνεις γρήγορα πώς να βρίσκεις τις «νησίδες»
σταθερής γης, πώς να χτίζεις πάνω σ’αυτές μαζί με τους άλλους,
ενώ ταυτόχρονα συνεχώς να ψάχνεις για αναδυόμενες «νησίδες»
σταθερότητας.
Η ιστορία ενός επιχειρηματία, που κατέφθασε από το νησί της
Κύπρου και ξεκίνησε τις δραστηριότητές του στην ασταθή Βουλγαρία της μετάβασης, είναι αναντίρρητη απόδειξη της εγκυρότητας
αυτού του κανόνα. Σήμερα, ο κ. Λουκάς Λουκά έχει στην κατοχή
του αρκετές μεσαίες επιχειρήσεις, η χρονολογία εμφάνισης των
οποίων συμπίπτει με την εμφάνιση των «νησίδων» ευκαιριών για
επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα.
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Στο επικεντρο

Фирмите

Οι εταιρείες

През 1992 година той създава Cypbul Enterprises Ltd., за
да се възползва от най-печелившата за времето си дейност –
дистрибуция на бързооборотни стоки. През 1997 година,
когато в страната закипява строителна дейност, се полага
началото на Santel, специализирана във вноса на строителни
материали и решения, както и в проектирането и строителството на обекти. През 2007 година монтажните дейности на
Santel се обособяват в новата фирма Santel Engineering Ltd.
Когато през 2000 година България се превръща в новата
гореща дестинация за чуждестранни инвестиции в областта на недвижимите имоти, Cypbul добавя нова дейност –
цялостно обслужване на чуждестранни инвеститори. Оттогава всички строителни проекти на инвеститорите предимно
от Гърция и Кипър се извършват от специално създадени за
целта фирми, на които Cypbul осигурява цялостно юридическо и счетоводно обслужване, както и професионално консултиране в областта на инвестициите в недвижими имоти.

Το 1992 ο κ. Λουκά ίδρυσε τη Cypbul Enterprises Ltd. για να
μπορέσει να επωφεληθεί από την πιο κερδοφόρα για την εποχή
δραστηριότητα – τη διανομή προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Το
1997, όταν στη χώρα άρχισε να αναπτύσσεται δυναμικά οικοδομική
δραστηριότητα, ιδρύθηκε η εταιρεία Santel, ειδικευμένη στην εισαγωγή κατασκευαστικών υλικών και λύσεων, καθώς και στο σχεδιασμό και κατασκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων. Το 2007 οι εργασίες
συναρμολόγησης της Santel μεταφέρθηκαν στη νέα εταιρεία Santel
Engineering Ltd.
Όταν το 2000 η Βουλγαρία έγινε ο νέος «καυτός» προορισμός
για ξένες επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων, η Cypbul πρόσθεσε
ακόμα μια καινοτομική δραστηριότητα – την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση ξένων επενδυτών. Από τότε όλα τα κατασκευαστικά έργα των
επενδυτών, κυρίως από Ελλάδα και Κύπρο, εκτελούνται από ειδικά
διαμορφωμένες για αυτό το σκοπό εταιρείες, στις οποίες η Cypbul
παρέχει πλήρεις νομικές και λογιστικές υπηρεσίες, καθώς και επαγγελματικές συμβουλές για επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων.

Горещите проекти

Τα «καυτά» έργα

Свършената за инвеститорите работа е своеобразна
карта на търсенето в сферата на недвижимите имоти през
годините. В интервю за „Балкански хоризонти” г-н Лукас
Лука разказва за четири големи проекта за жилищни сгради,
всички в района на София. Green Village (Село сред зеленина)
в местността „Камбаните” близо до Панчарево е луксозен
жилищен комплекс от затворен тип, съставен от кокетни
къщи, сгушени в полите на Витоша. Проектът се очаква да
бъде завършен в началото на 2010 година и се осъществява
съвместно с партньорите „Петков М” ЕООД и „Алекс Строй”
ООД. Отделът на Cypbul за управление на имоти (Property
Management Department) ще поеме цялостната поддръжка на
комплекса след пуска му в експлоатация.
Други две жилищни сгради с инвеститори Land Development Corporation Ltd. и
Cosmos Developers BG Ltd. се строят, съответно, в квартал „Драгалевци” (Dragalevtsi
Residential Building) и в „Малинова долина”
(Vitosha Tulip). Завършена е жилищната
сграда в квартал „Овча купел”, в която
всички апартаменти вече са продадени.

Η δουλειά που πραγματοποιήθηκε για τους επενδυτές αποτελεί
ένα ιδιόμορφο χάρτη αναζήτησης μέσα στο χρόνο στον τομέα των
ακινήτων. Στη συνέντευξη που έδωσε για το περιοδικό «Βαλκανικοί
Ορίζοντες», ο κ. Λουκάς Λουκά έκανε λόγο για τέσσερα μεγάλα έργα
για πολυκατοικίες, όλες στην περιοχή της Σόφιας. Το Green Village
(«Χωριό μέσα στο πράσινο») στην περιοχή «Καμπάνιτε» κοντά στο
Παντσαρέβο είναι ένα υπερπολυτελές συγκρότημα κατοικιών κλειστού τύπου, αποτελούμενο από πανέμορφα σπίτια πάνω στα πράσινα
λιβάδια του βουνού Βίτοσα. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί προς
το τέλος του 2010. Συμμετοχή σε αυτό έχουν επίσης οι εταιρείες Petkov
Μ Ltd. και Αlex Stroi Ltd. Το τμήμα διοίκησης ακινήτων της Cypbul
(Property Management Department) θα αναλάβει την εξ’ ολοκλήρου
τη συντήρηση του συγκροτήματος μετά την θέση του σε λειτουργία.

Промяна, белязана от кризата
Г-н Лука забелязва промяна в предпочитанията на инвеститорите, както заради
рязкото свиване на банковото кредитиране
за сектора, следствие от световната финансова криза, така и заради естественото за
един пазар пренасочване към недоразвитите
пазарни ниши. Като такива бизнесменът
посочва логистичните и търговски площи.
Г-н Лука признава, че кризата е дала
отражение върху търсенето на жилищни
площи. Затова Cypbul е в активни преговори
с гръцки и кипърски агенции за недвижими
имоти с цел разширяване на спектъра от
потенциални клиенти. Компанията планира и намаляване на продажната цена от

Green Village е един от приоритетните проекти на Cypbul Enterprises, казва г-н Лука.
Το Green Village είναι ένα από τα έργα προτεραιότητας της Cypbul Enterprises, δήλωσε ο κ. Λουκά.
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Άλλες δύο πολυκατοικίες με επενδυτές
τη Land Development Corporation Ltd. Και
την Cosmos Developers BG Ltd. χτίζονται
στην περιοχή «Ντραγκαλέφτσι» (Dragalevci
Residential Building) και «Μαλίνοβα Ντολινά» (Vitosha Tulip) αντίστοιχα. Ολοκληρωμένη είναι η πολυκατοικία στην περιοχή
«Όφτσα Κούπελ», όπου όλα τα διαμερίσματα
έχουν πουληθεί.

Αλλαγές λόγω κρίσης
Ο κ. Λουκά παρατηρεί αλλαγές στις προτιμήσεις των επενδυτών, τόσο λόγω της απότομης σμίκρυνσης στη χορήγηση τραπεζικών
δανείων στον τομέα, η οποία είναι αποτέλεσμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, όσο
και λόγω της φυσιολογικής κατεύθυνσης της
οικονομίας προς τις μη ανεπτυγμένες εξειδικευμένες αγορές. Ως τέτοιες ο επιχειρηματίας
υποδεικνύει τους χώρους που χρησιμοποιούνται για logistics και εμπόριο.
В процес на изграждане е и жилищната сграда в кв. Малинова долина Vitosha Tulip.
Ο κ. Λουκά ομολογεί πως η κρίση έχει επιπτώσεις στην αγορά οικοπέδων για κατοικίες.
Για αυτό το λόγο η Cypbul έχει μπει σε ενεργές
Υπό κατασκευή είναι η πολυκατοικία στην περιοχή «Μαλίνοβα Ντολινά» (Vitosha Tulip).
διαπραγματεύσεις με ελληνικά και κυπριακά
μεσιτικά γραφεία θέτοντας ως στόχο την διεύпорядъка на 10-15%. Към момента цените в горепосочените
ρυνση του κύκλου πιθανών πελατών. Επίσης η εταιρεία σχεδιάζει
обекти варират между 850 и 1250 евро/кв.м.
να πραγματοποιήσει μειώσεις των τιμών πωλήσεων κατά 10-15%.
Ето защо „тази година няма да стартираме строителството
Αυτή τη στιγμή, οι τιμές στα άνωθεν αναφερθέντα ακίνητα είναι
на жилищна сграда”, казва г-н Лука. Изключение прави само
μεταξύ 850 και 1250 ευρώ/τ.μ.
един проект за сграда в местност „Кръстова вада”, която, за
Γι’αυτό το λόγο «φέτος δε θα ξεκινήσουμε οικοδόμηση νέων
разлика от строените досега, е предназначена за отдаване под
πολυκατοικιών», είπε ο κ. Λουκά. Εξαίρεση αποτελεί μόνο ένα έργο
наем. Проблемът с банковото кредитиране е избегнат, тъй
για κτίριο στην περιοχή «Κράστοβα βάντα», το οποίο διαφέρει από
като финансирането ще бъде поето изцяло от инвеститора.
τα υπόλοιπα διότι προορίζεται μόνο προς ενοικίαση. Το πρόβλημα
За Cypbul кризата е и момент на преосмисляне на приμε την τραπεζική χρηματοδότηση έχει ξεπεραστεί, μιας και το έργο
оритетите и търсене на нови печеливши възможности. На
χρηματοδοτείται από τον ίδιο τον επενδυτή.
масата за преговори с инвеститори се обсъждат варианти за
Για τη Cypbul η κρίση αποτελεί ευκαιρία για επανεξέταση
развитие като навлизане на енергийния пазар със соларни
των προτεραιοτήτων της και για αναζήτηση νέων κερδοφόρων
и вятърни централи. Предвижда се те да бъдат построени
δυνατοτήτων. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με επενδυτές
на земя − общинска собственост, като вече са проведени
συζητούνται εναλλακτικές δυνατότητες επένδυσης, όπως η είσοразговори за концесионирането й. Обмислят се и проекти
δος στην αγορά των αιολικών και ηλιακών πάρκων ενέργειας. Τα
в рамките на публично-частното партньорство, а именно
τελευταία προβλέπεται να χτίζονται σε δημοτική γη καθώς ήδη
участие в търговете на Софийска община за изграждането на
έχουν πραγματοποιηθεί διαπραγματεύσεις σ’ αυτή την κατεύподземни паркинги и нови участъци от столичното метро. За
θυνση. Συζητούνται επίσης έργα στα πλαίσια σύμπραξης δημοтях компанията научава от събитие на Гръцкия бизнес съвет
σίου – ιδιωτικού τομέα και ειδικότερα συμμετοχή σε διαγωνιв България на 23 март 2009 година (Cypbul е член на Съвета
σμούς του δήμου Σόφιας για την κατασκευή υπογείων πάρκινγκ
от месец март тази година).
και μελλοντικών επεκτάσεων του μετρό στην πρωτεύουσα. Για τα
Друг начин да се отговори на кризата е решението на
τελευταία η εταιρεία πληροφορήθηκε σε εκδήλωση που διοργαCypbul от началото на 2009 година ръководството да акценνώθηκε από το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαтира върху дистрибуцията, като пласментът на стоки на
ρία στις 23 Μαρτίου 2009 (η Cypbul είναι μέλος του Συμβουλίου
местни и чуждестранни производители ще се извършва на
από το Μάρτιο του τρέχοντος έτους).
българския, кипърски и гръцки пазари, казва г-н Лука. РезулΆλλος τρόπος αντιμετώπισης της κρίσης είναι η απόφαση της
татите от решението вече са налице, тъй като складовата база
Cypbul από τις αρχές του 2009 να συγκεντρωθεί στη διανομή,
на фирмата е недостатъчна и в момента се извършва разшиκαθώς η διανομή εμπορευμάτων τοπικών και ξένων παραγωγών θα
рение, допълва той.
πραγματοποιείται στη βουλγαρική, κυπριακή και ελληνική αγορά,
„Кризата ще повлияе негативно и върху оборотите на
σύμφωνα με τον κ. Λουκά. «Τα αποτελέσματα αυτής της απόφασης
Santel тази година”, реалистичен е мениджърът, визирайки
δεν άργησαν να εμφανιστούν, καθώς οι αποθήκες της εταιρείας δεν
факта, че материалите й обслужват един засегнат от иконоείναι επαρκείς πια και αυτή τη στιγμή εκτελούνται έργα επέκτασης»,
мическите сътресения сектор. „Нашият опит да задържим
προσθέτει ο κ. Λουκά.
клиентелата си се изразява в още по-добро обслужване и още
«Η κρίση θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις και στον κύκλο εργασιών
по-богат асортимент”, допълва той.
της Santel αυτή τη χρονιά» ανέφερε ο κ. Λουκά, τονίζοντας το γεγο-
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Съвсем наскоро към фирмите, чиито материали внася
Santel, се присъедини гръцкият производител на хоризонтален и вертикален кофраж Pafili. Santel предоставя също
комплексни решения с продуктите на компаниите – StampaГърция, AMF-Германия, Norgips-Полша, Knauf Insulation
– Германия и много други. Сред клиентите на фирмата са
фирма „ГБС”, „Хазама Корпорейшън”, „НАФТЕКС Инженеринг”, „Булбанк”, ЦУМ, „Линднер България”, „Техноескпортстрой”, „БОКАР”, Кино „АРЕНА”, Търговски център МЕРЦЕДЕС, Бизнес сграда ЕКСПО 2000.

Изглаждане на грапавините в закона
Мисловното брожение, настъпило в резултат на кризата,
е ориентирано отчасти към действия по вътрешна реорганизация. Но благоденствието на компаниите в България зависи
и от мерките, които регулаторните органи ще предприемат за
улесняване на дейността им, твърди г-н Лука. Cypbul е сред
компаниите, които редовно информират – с писма и срещи –
компетентните институции за проблемите, с които се сблъскват чуждестранните инвеститори в България. Мениджърът е
убеден, че ако повече фирми от бранша предприемат същите
действия, неуредените регулаторни въпроси ще бъдат разрешени по-бързо.
Основните проблеми, върху които акцентира Cypbul,
са трудната проверка на възможностите за строителство
и бюрокрацията, сложната и продължителна във времето
процедура по регулация на имотите. Соня
Пенкова,
управител
на фирмата, счита, че
„тази процедура трябва
да се опрости и да има
прозрачност дори и за
неспециалисти”.
Особено
важно,
според г-н Лука, е
уреждането по законов
ред на процедура по
строителство на прилежаща инфраструктура. „Все още редица
луксозни обекти се
строят, без да се предвижда пътна инфраструктура или озеленяване на района”,
казва мениджърът. Той счита, че при решение за застрояване
на конкретен район, съответните инстанции трябва първо
да изискат изграждането на прилежащата инфраструктура,
след което да одобряват строежа на самите сгради. Това е
проблем не само в София, където е съсредоточен интересът
на обслужваните от Cypbul инвеститори, но и в другите градове и по Черноморието. „Ето защо, тези разпоредби трябва
да залегнат в Закона за устройство на територията, така
както е в Кипър и редица други европейски страни”, казва
г-н Лука.
За г-н Лука опитът придобит в годините на прехода е
ваксината срещу паника в условия на финансова криза. По
действията на мениджърския състав на Cypbul и Santel личи,
че тя по-скоро стимулира поредното и активно търсене на
„острови” на възможностите. На кои от тях ще стъпи групата
от компании на г-н Лука ще покаже времето.   

Στο επικεντρο

νός ότι η εταιρεία του εξυπηρετεί έναν τομέα που επηρεάστηκε πολύ
από την οικονομική κρίση. «Η προσπάθειά μας να κρατήσουμε την
πελατεία μας εκφράζεται με την ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση και
πιο πλούσια γκάμα προϊόντων» πρόσθεσε.
Πρόσφατα προστέθηκε η ελληνική βιομηχανία σκαλωσιών και
μεταλλοτύπου Pafili στον κατάλογο των εταιρειών, υλικά των οποίων
εισάγει η Santel. Η Santel παρέχει επίσης ολοκληρωμένες λύσεις και
προϊόντα των εταιρειών Stampa – Ελλάδα, AMF – Γερμανία, Norgips –
Πολωνία, Knauf Insulation – Γερμανία κλπ. Ανάμεσα στους πελάτες
της εταιρείας είναι οι GBS, Hazama Corporation, Naftex Engineering,
Bulbank, CUM, Lindner Bulgaria, Technoexportstroi, Bokar, Arena
Cinema, εμπορικό κέντρο Mercedes, κτίριο γραφείων EXPO 2000.

Εξομάλυνση των νόμων

Ο αναβρασμός που επήλθε ως αποτέλεσμα της κρίσης, ήταν
προσανατολισμένος εν μέρει στην ανάληψη μέτρων εσωτερικής
αναδιοργάνωσης. Όμως η ευημερία των επιχειρήσεων στη Βουλγαρία εξαρτάται από τα μέτρα που θα λάβουν οι ρυθμιστικές αρχές για
να διευκολυνθεί η λειτουργία τους, όπως υποστηρίζει ο κ. Λουκά.
Η Cypbul είναι ανάμεσα στις εταιρείες οι οποίες έρχονται συχνά σε
επικοινωνία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες είτε με επιστολές
είτε με συναντήσεις και τις ενημερώνει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ξένοι επενδυτές στη Βουλγαρία. Ο κ. Λουκά πιστεύει
ότι εάν περισσότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα
λάβουν τα ίδια μέτρα, τα προβληματικά ρυθμιστικά μέτρα θα αντιμετωπιστούν πιο γρήγορα.
Τα κύρια θέματα στα οποία δίνει έμφαση η Cypbul, είναι ο επίπονος
έλεγχος των δυνατοτήτων για κατασκευή και η γραφειοκρατία, καθώς
και η πολύπλοκη και παρατεταμένη
στο χρόνο διαδικασία ρύθμισης της
ιδιοκτησίας. Η κ. Σόνια Πένκοβα,
διευθύντρια της εταιρείας, πιστεύει
ότι αυτή η διαδικασία πρέπει να
απλοποιηθεί και να υπάρχει διαφάνεια, ούτως ώστε να είναι κατανοητή
ακόμη και για τους μη ειδικούς.
Ιδιαίτερα σημαντικό, σύμφωνα
με τον κ. Λουκά, είναι η νομική
διευθέτηση της διαδικασίας κατασκευής παρακείμενων υποδομών.
«Μέχρι τώρα μια σειρά από πολυτελή κτίρια είναι υπό κατασκευή,
χωρίς να έχουν προβλεφθεί οδική
υποδομή ή υποδομές πρασίνου στην περιοχή» λέει ο πρόεδρος της
εταιρείας. Ο ίδιος πιστεύει ότι όταν υπάρχει απόφαση για οικοδόμηση σε μια συγκεκριμένη περιοχή, οι σχετικές υπηρεσίες πρέπει
να απαιτούν την κατασκευή των παρακείμενων υποδομών και στη
συνέχεια να εγκρίνουν την κατασκευή των κτιρίων. Αυτό είναι πρόβλημα όχι μόνο στη Σόφια, όπου επικεντρώθηκε το ενδιαφέρον των
εξυπηρετούμενων από τη Cypbul επενδυτών, αλλά και σε άλλες
πόλεις, καθώς και στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. «Ως εκ
τούτου, οι διατάξεις αυτές πρέπει να προστεθούν στο νόμο δόμησης
της επικράτειας, όπως είναι στην Κύπρο και σε σειρά άλλων ευρωπαϊκών κρατών» λέει ο κ. Λουκά.
Για τον κ. Λουκά, η εμπειρία από τα χρόνια της μετάβασης είναι
το εμβόλιο κατά του πανικού σε μια οικονομική κρίση. Οι ενέργειες
του διοικητικού προσωπικού των Cypbul και Santel δείχνουν ότι
τονώνει τη δραστήρια αναζήτηση για «νησίδες» ευκαιριών. Σε ποιες
από αυτές θα «πατήσει» ο όμιλος εταιρειών του κ. Λουκά, ο χρόνος
θα δείξει.   

Проблемите, върху които
акцентира Cypbul, са трудната
проверка на възможностите за
строителство и бюрокрацията.
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Снимка: Антон Попов

Членове

Космо България
Мобайл ЕАД

G

LOBUL e търговската марка, с която Космо България
Мобайл ЕАД предлага мобилни телекомуникационни услуги в България. Компанията е 100% собственост на COSMOTE, мобилният оператор с най-широко
присъствие в Югоизточна Европа.
От старта през 2001 година до днес GLOBUL се налага
като „Зеления оператор” в България. Зеленият цвят за компанията е израз на свобода на общуването, честност и прозрачност в отношенията с абонати и партньори и социално
отговорно поведение към българското общество.
GLOBUL предоставя на своите клиенти пълния спектър
от телекомуникационни услуги − мобилни, фиксирани и
пренос на данни, инвестирайки непрекъснато в иновативни
решения, за да отговаря на постоянно променящите се нужди
на своите абонати.
За седемте години присъствие на българския пазар
GLOBUL е най-динамично развиващият се мобилен оператор. Към края на 2008 година GLOBUL има близо 4,1 милиона
потребители, услугите на компанията са достъпни за 99,96%
от населението на България и на 98,92% от територията на
страната, а UMTS мрежата на компанията покрива 75,7% от
населението на страната.
Като социално отговорна компания GLOBUL инвестира
в добруването на българското общество. Дългосрочно партнира на държавните институции в грижата им за здравето
на българските деца и за съхраняване културното наследство
на страната. GLOBUL е първата българска телекомуникационна компания, която стартира дългосрочен план от мерки
и инициативи − GLOBUL Green, насочени към намаляване
на въздействието от дейността си върху околната среда,
насърчаване на рециклирането и повторната употреба на
мобилни устройства и за подкрепа на обществени проекти
в тази насока. Така заедно със своите потребители, GLOBUL
активно откликва на горещата нужда на цялото човечество
за опазване на околната среда.
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Cosmo Bulgaria
Mobile S.A.

ο «GLOBUL» είναι το εμπορικό σήμα της Cosmo Bulgaria
Mobile S.A. για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στη Βουλγαρία. Η εταιρία είναι 100% ιδιοκτησία της COSMOTE, η
οποία είναι η εταιρία κινητής τηλεφωνίας με την ευρύτερη παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Από την ίδρυσή της το 2001 μέχρι σήμερα η GLOBUL έχει
καθιερωθεί ως η «Πράσινη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας» στη
Βουλγαρία. Το πράσινο χρώμα της εταιρείας σημαίνει ελευθερία
της επικοινωνίας, εντιμότητα και διαφάνεια στις σχέσεις με τους
πελάτες και τους συνεργάτες της και κοινωνική ευθύνη προς τη
βουλγαρική κοινωνία.
Η GLOBUL προσφέρει στους πελάτες της το πλήρες φάσμα
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών – κινητή, σταθερή τηλεφωνία και
μεταφορά δεδομένων, επίσης επενδύει συνεχώς σε καινοτόμες
λύσεις ώστε να ανταποκρίνεται στις δυναμικά μεταβαλλόμενες
ανάγκες των συνδρομητών της.
Για τα επτά χρόνια παρουσίας της στην βουλγαρική αγορά η
GLOBUL είναι η πιο δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία κινητής
τηλεφωνίας. Στο τέλος του 2008 η GLOBUL είχε σχεδόν 4,1 εκατομμύρια χρήστες, οι υπηρεσίες της εταιρείας ήταν διαθέσιμες για
το 99,96% του πληθυσμού της Βουλγαρίας και στο 98,92% του
εδάφους της χώρας, ενώ το δίκτυο UMTS της εταιρείας κάλυπτε
75.7% του πληθυσμού της χώρας.
Ως κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία η GLOBUL κάνει επενδύσεις
προς όφελος της βουλγαρικής κοινωνίας. Είναι μακροπρόθεσμος
συνεργάτης των κρατικών θεσμικών οργάνων στη φροντίδα τους
για την υγεία των παιδιών στη Βουλγαρία και για τη διατήρηση
της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Η GLOBUL είναι η
πρώτη βουλγαρική εταιρεία τηλεπικοινωνιών η οποία ξεκίνησε
μακροπρόθεσμο σχέδιο αποτελούμενο από μέτρα και πρωτοβουλίες – GLOBUL Green, με στόχο τη μείωση των επιπτώσεων των
δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον, προώθηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης των κινητών συσκευών και
την υποστήριξη των κοινωνικών σχεδίων στην κατεύθυνση αυτή.
Έτσι, μαζί με τους πελάτες της, η GLOBUL ενεργά ανταποκρίνεται στην επιτακτική ανάγκη ολόκληρης της ανθρωπότητας για
προστασία του περιβάλλοντος.

απρίλιος - μάιος 2009

ΜΕΛΗ

Международно признание за

ДРОМЕАС
Ф

ирма ДРОМЕАС спечели международния търг на
Европейския съюз (ЕС) за предоставяне на мебелно
и офис оборудване за всички служби в Европа в размер на 31 милиона евро, с продължителност две години и с
възможност за удължаване на срока с 1+1 година.
Търгът бе обявен в началото на 2007 година на три
основни етапа:
• Заявяване на интерес и предварителен избор от ЕС на
фирмите, които отговарят на изискванията;
• Подаване на ценови оферти от избраните фирми;
• Депозиране на мостри за оценяване.
До втория етап бяха допуснати 23 компании от Америка и
Европа. От тях шест световно признати компании, сред тях и
ДРОМЕАС, бяха поканени да представят мостри.
Критериите за оценка на търга бяха:
• Ергономичност и функционалност;
• Естетичен вид;
• Наличие на сертификати за съответствие на предлаганите услуги със стандартите и нормите на ЕС;
• Наличие на сертификати за това, че всички суровини
са екологично чисти и безвредни;
• Наличие на сертификати за въздействие на производствените процеси върху околната среда
Това е поредното потвърждение за правилността на стратегическите избори за вертикално интегриране на производствения
процес чрез оборудване с високотехнологични съоръжения.
От 30 години ДРОМЕАС се занимава с производство
и търговия на офис мебели, преградни стени и мебели за
съхранение на документация. Производствените и административните сгради са разположени на 55,000 кв. м. от общо
130,000 кв. м., притежавани от компанията.
Фирмата има цехове за обработката и боядисване на
дърво и стомана, обработка на алуминий, шприцоване на
пластмаса и полиуретан, производство на метални компоненти, тапициране.
Всички те представляват отделни и
независими
производствени
единици, чрез които се
изграждат крайните
продукти.
Фирмата е сертифицирана по ISO
9001:2000, сертификат за опазване на
околната среда ISO
14000:2004, EMAS,
ELOT
1801:2002,
ISO/TS 16949:2002 и
PEFC.

Διεθνής αναγνώριση
του ΔΡΟΜΕΑ

Η

εταιρία ΔΡΟΜΕΑΣ κέρδισε τον Διεθνή Διαγωνισμό
που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Ένωση, για τον εξοπλισμό
επίπλων, γραφείων, για όλες της υπηρεσίες της στον
ευρωπαϊκό χώρο, ύψους 31 εκατ. ευρώ, διάρκειας 2 ετών με δυνατότητα παράτασης 1+1 έτος.
Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις αρχές του 2007 σε τρία
βασικά στάδια:
• Εκδήλωση ενδιαφέροντος και προεπιλογή από την
Ευρωπαϊκή Ένωση των εταιρειών που πληρούν της προϋποθέσεις.
• Υποβολή προσφορών από τις εταιρίες που προεπιλέγησαν.
• Κατάθεση δειγμάτων για αξιολόγηση.
Στο δεύτερο στάδιο επελέγησαν να καταθέσουν προσφορές
23 εταιρίες από Αμερική και Ευρώπη. Από αυτές κλήθηκαν να
καταθέσουν δείγματα έξι αναγνωρισμένες σε παγκόσμιο επίπεδο
εταιρίες, ανάμεσά τους και ο ΔΡΟΜΕΑΣ.
Τα κριτήρια αξιολόγησης του διαγωνισμού ήταν:
• Εργονομική και λειτουργική αρτιότητα
• Η αισθητική
• Πιστοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών σύμφωνα
με τις προδιαγραφές και νόρμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Πιστοποίηση όλων των πρώτων υλών ότι είναι φιλικά στο
περιβάλλον
• Πιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής, εναρμονισμένων στην προστασία του περιβάλλοντος.
Είναι ακόμα μια δικαίωση των στρατηγικών επιλογών για
καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας σε όλο το φάσμα της
μεταποίησης με εξοπλισμούς υψηλής τεχνολογίας.
Εδώ και 30 χρόνια ο ΔΡΟΜΕΑΣ δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία επίπλων γραφείου, διαχωριστικών τοιχωμάτων
και συστημάτων αρχειοθέτησης. Οι
παραγωγικές και κτιριακές εγκαταστάσεις της ανέρχονται σε 55.000
τ.μ., επί οικοπέδου 130.000 τ.μ.
Η εταιρεία διαθέτει τμήματα
επεξεργασίας και βαφής ξύλου και
χάλυβα, χύτευσης Αλουμινίου,
πλαστικών και πολυουρεθάνης,
παραγωγής μεταλλικών εξαρτημάτων, ταπετσαρίας, αποτελούν
εξειδικευμένες και ανεξάρτητες
μονάδες παραγωγής, μέσω των
οποίων συντίθενται τα τελικά
προϊόντα.
Διαθέτει πιστοποιητικά ISO
9001 : 2000, πιστοποιητικό περιβαλλοντικής προστασίας ISO
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През 1999 година получава награда от ЕС за опазване
здравето и безопасността на работниците.
През 2008 година фирмата е носител на 1-ва награда за
добри бизнес практики (в категорията за големи предприятия) в рамките на оперативна програма „Конкурентоспособност“ на гръцкото Министерство на развитието.
Дъщерното дружество ДРОМЕАС България работи от
1991 година, като е спечелило доверието на своите клиенти,
съдейки по дългия им списък.
Новите планове са свързани с по-нататъшното развитие
на един модерен изложбен център и на цех за производство
на седалки. Директор на фирмата е г-жа Клеоники Георгиаду,
която на 8 април бе избрана за член на управителния съвет на
Гръцкия бизнес съвет в България.
Г-жа Георгиаду е била директор на отдел „Изграждане на
мрежата” (Network Implementation) в Globul. Била е в продължение на повече от 10 години служител на Интраком
България, дъщерно дружество на холдинга Интраком.
Офисите на фирмата се намират в: BUSINESS PARK
SOFIA, MLADOST 4, сграда 1, партер. Тел.: 02 4899720 Факс:
02 4899721 Ε -mail: office@dromeas.bg

Рекламна агенция
DDB Sofia

D

DB Sofia е сред петте водещи рекламни агенции в
България, както по отношение на оборот, така и по
обем клиенти и присъствие на рекламни фестивали.
Агенцията е част от най-награждаваната рекламна мрежа в
света, която предлага пълно рекламно обслужване, цялостни
комуникационни стратегии и работа по отделни проекти.
За своите 15 години съществуване в България, DDB Sofia е
натрупала богато портфолио от клиенти. Сред тях са някои от
най-големите рекламодатели както на българския пазар, така
и на международния – Банка Пиреос, Макдоналдс, голяма
част от портфолиото на гръцката група за хранителни продукти и напитки Vivartia (OMK − производителят на млеката
Верея, Фибела, Ханско; Chipita – кроасани и кексове с марката „7 days”; замразените храни Uncle Statis, течен шоколад
Finetti); както и част от продуктите на гиганта Henkel – марките Persil, Silan, Vademecum и Fa; списъкът се допълва от
Philips и най-големия мобилен оператор в страната − M-Tel.
Освен солидни пазарни позиции, DDB Sofia има забележително присъствие на различни рекламни фестивали.
През 2007 година агенцията се класира на 4-то място по брой
номинации и спечелени награди на фестивала на рекламните
агенции в България.
Част от глобалната мрежа на Omnicom е и Optimum Media
(OMD), медийната агенция на DDB Sofia, която е сред петте
най-големи медийни агенции на пазара с оборот надхвърлящ
13 милиона евро.
DDB Sofia работи в тясно сътрудничество и с RAPP – специализираната агенция за BTL активности, ивент мениджмънт и директен маркетинг, която отвори офис в България
миналата година и също е част от групата.
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14000:2004, EMAS, ΕΛΟΤ 1801:2002, ISO/TS 16949:2002 και
PEFC (AΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)
Το 1999 βραβεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων.
Το 2008 έλαβε το 1ο Βραβείο Επιχειρηματικής Αρίστευσης
(στην κατηγορία μεγάλες επιχειρήσεις), στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητας» του Υπουργείου
Ανάπτυξης.
Η θυγατρική εταιρία ΔΡΟΜΕΑΣ BG, δραστηριοποιείται στη
Βουλγαρία από το 1991, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη, κάτι για
το οποίο μαρτυρεί ο μακρής κατάλογος των πελατών της.
Στα άμεσα σχέδια της είναι η περαιτέρω ανάπτυξη με ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο και μια μεταποιητική μονάδα καθισμάτων.
Εκπροσωπείται από την Κλεονίκη Γεωργιάδου, η οποία στις 8
Απριλίου εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία.
Η κ. Γεωργιάδου διατέλεσε διευθύντρια υλοποίησης δικτύου
(network implementation director) της Globul. Ενώ ήταν για
παραπάνω από 10 χρόνια στέλεχος της Intracom Bulgaria, θυγατρικής του ομίλου Intracom.
Σήμερα η εταιρία στεγάζεται στο: BUSINESS PARK SOFIA,
„MLADOST 4” κτίριο 1, ισόγειο τηλ.: 02 4899720 fax: 02 4899721
Ε -mail: office@dromeas.bg

Διαφηµιστική εταιρεία
DDB Sofia

Η

DDB Sofia είναι ανάμεσα στις πέντε κορυφαίες διαφημιστικές εταιρείες στη Βουλγαρία τόσο ως προς τον κύκλο
εργασιών, όσο και ως προς τον όγκο πελατών και την
παρουσία σε διαφημιστικά φεστιβάλ. Η εταιρεία είναι μέλος της
περισσότερο βραβευμένης διαφημιστικής αλυσίδας του κόσμου, η
οποία προσφέρει πλήρεις υπηρεσίες διαφήμισης, ολοκληρωμένες
στρατηγικές επικοινωνίας και εκτέλεση μεμονωμένων έργων.
Στα 15 χρόνια της στη Βουλγαρία η DDB Sofia έχει αποκτήσει
ευρύ φάσμα πελατών. Ανάμεσά τους βρίσκονται και κάποιοι από
τους μεγαλύτερους διαφημιζόμενους τόσο στη βουλγαρική αγορά,
όσο και στη διεθνή – η Τράπεζα Πειραιώς, τα McDonalds, μεγάλο
μέρος του χαρτοφυλακίου του ελληνικού ομίλου τροφίμων και
ποτών Vivartia (ΟΜΚ – ο παραγωγός εμφιαλωμένου γάλακτος με
τις μάρκες Βερέα, Φιμπέλα, Χάνσκο, Chipita – κρουασάν και γλυκίσματα με τη μάρκα 7 days, κατεψυγμένα προϊόντα Uncle Statis,
σοκολάτα Finetti), καθώς και μέρος των προϊόντων του γίγαντα
Henkel – οι μάρκες Persil, Silan, Vademecum και Fa. H λίστα
συμπληρώνεται από τη Philips και από το μεγαλύτερο πάροχο
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στη χώρα M-Tel.
Εκτός από σταθερή θέση στην αγορά, η DDB Sofia έχει και
σημαντική παρουσία σε διάφορα διαφημιστικά φεστιβάλ. Το 2007
η εταιρεία κατατάχτηκε στην 4η θέση ως προς τον αριθμό υποψηφιοτήτων και κερδισμένων βραβείων στο φεστιβάλ των διαφημιστικών εταιρειών στη Βουλγαρία.
Μέρος του παγκόσμιου δικτύου της Omnicom είναι και η
Optimum Media (OMD), η εταιρεία ΜΜΕ της DDB Sofia, η οποία
είναι ανάμεσα στις πέντε μεγαλύτερες εταιρείες ΜΜΕ στην αγορά
με κύκλο εργασιών άνω των 13 εκατ. ευρώ.
Η DDB Σοφία συνεργάζεται στενά και με τη RAPP – εξειδικευμένη εταιρεία για BTL δραστηριότητες, διαχείριση εκδηλώσεων
και άμεσο μάρκετινγκ, η οποία άνοιξε γραφείο στη Βουλγαρία το
περασμένο έτος και είναι επίσης μέλος του ομίλου.

Προορισμοι
Снимка: „Балкански хоризонти”
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По дрехите
посрещат

М

есец април е, зеленината е обгърнала
цялата страна, но не мога да откъсна поглед
от ниско подстриганата трева, обрамчена от
оформени в овални форми храсти и измити
до блясък плочници. Вслушана в ромона на
непокорните води на планинска река, поглеждам нагоре. Там  
високо, на нивото на едно щъркелово гнездо, се веят пет знамена – на Европейския съюз, България, Гърция и Германия и…
фирменото.

«Ντυμένο σε
προσέχουνε»

Ο μήνας είναι Απρίλιος, όλη η χώρα είναι μέσα στο πράσινο,
αλλά εγώ δεν μπορώ να ξεκολλήσω  μάτια μου από το κοντά
κομμένο χόρτο, τους θάμνους σε οβάλ σχήμα και τα πλακάκια
που λάμπουν από καθαριότητα. Ακούγοντας τα γρήγορα νερά
του ποταμού που έρχεται απο το  βουνό κυλώντας λίγα μέτρα
παραπέρα , κοίταξα προς τα πάνω. Εκεί ψηλά, στο  ύψος μιας  
φωλιάς πελαργών ,ανέμιζαν πέντε σημαίες − της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, της Βουλγαρίας, της Ελλάδας και της Γερμανίας, και
της... εταιρείας.  
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Снимка: „Балкански хоризонти”

ДЕСТИНАЦИИ

За разлика от много други шивашки предприятия,
в „Рилатекс” работят много мъже.
Σε αντίθεση με πολλές άλλες εταιρείες ενδυμάτων
στη Rilateks δουλεύουν πολλοί άντρες.

„Вие от списанието ли сте?”, пита ни охраната на входа и ни
насочва към алеята. Да, сепнах се аз. За секунда бях забравила,
че съм в град Рила не за почивка, а по работа.
Това е пътят, който всяка работна сутрин и вечер изминават 300 шивачки и административен персонал на шивашката
фабрика „Рилатекс” ООД. Затова не се учудвам, че на входа ни
посреща усмихнат човек, а в сградата – други като него.
„Тук няма да чуете някой да казва това е фирмата на гърка
и немкинята”, казва г-н Георгиос Скурас, изпълнителен директор на компанията. Преди 15 години заедно със съпругата си,
г-жа Хайди Хюземан, той решава да се установи в града и да
създаде шивашка фабрика за дамско бизнес облекло. „Това е
нашата фирма”.
На същия въпрос шивачките отговарят утвърдително и с
готовност позират до него за снимки.
Сякаш кризата не е стъпвала тук. Противно на обезпокоителните съобщения на българските шивашки браншови
организации за спад в броя поръчки, забавени плащания и
прогнози за повсеместни съкращения и фалити, Скурас не е
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«Είστε από το περιοδικό;» μας ρώτησαν οι φύλακες στην
είσοδο και μας κατεύθυναν προς την αλέα. Και τότε θυμήθηκα. Για μισό λεπτό είχα ξεχάσει ότι είμαι στην πόλη Ρίλα όχι
για διακοπές, αλλά για δουλειά.
Αυτός είναι ο δρόμος που κάθε πρωί και βράδυ περνούν
300 ράφτρες και το διοικητικό προσωπικό του εργοστασίου
ένδυσης Rilatex LTD. Γι’αυτό και δεν εξεπλάγην από το γεγονός
ότι στην είσοδο μας καλωσόρισε ένας χαμογελαστός άνδρας,
και μέσα στο κτίριο – άλλοι σαν κι αυτόν.
«Εδώ δε θα ακούσετε κάποιον να λέει ότι αυτή είναι η εταιρεία του Έλληνα και της Γερμανίδας», είπε ο κ. Γεώργιος Σκούρας, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας. Πριν από 15 χρόνια
μαζί με τη γυναίκα του, την κ. Χάιντι Χιούζεμαν, αποφάσισε
να μείνει στην πόλη και να δημιουργήσει ένα εργοστάσιο για
γυναικεία ενδύματα υψηλής ποιότητας. «Αυτή είναι η εταιρεία
μας.»
Στην ίδια ερώτηση οι ράφτρες απαντούν καταφατικά και
με προθυμία ποζάρουν δίπλα του για φωτογραφίες.
Η κρίση δε φαίνεται πουθενά εδώ. Σε αντίθεση με τις ανησυχητικές ανακοινώσεις των βουλγαρικών οργανώσεων της
βιομηχανίας ένδυσης για μείωση του αριθμού των παραγγελιών, καθυστερημένες πληρωμές και προβλέψεις για μαζικές
απολύσεις και πτωχεύσεις, ο κ. Σκούρας δε στενοχωριέται
από αυτήν. Γνωρίζει ότι οι πωλήσεις ενδυμάτων στην Ευρώπη
έχουν μειωθεί κατά 15% ως αποτέλεσμα της κρίσης, αλλά η
εταιρεία του πάντα είχε τρεις φορές περισσότερες παραγγελίες απ’ό, τι μπορεί να αναλάβει.
«Δηλαδή αν πριν παίρναμε παραγγελίες για 600 000 τεμάχια το χρόνο, τώρα είναι πλέον περίπου 510 000 και εμείς
συνεχίζουμε να δουλεύομε με παραγωγικό δυναμικό 200 000
τεμάχια ενδυμάτων», δήλωσε ο διευθυντής. Έτσι – και πάλι σε
αντίθεση με τις προσδοκίες – η εταιρεία προτίθεται να προσλάβει άλλα 300 άτομα για να μπορούν να δέχονται όλες τις
παραγγελίες.
«Και διαθέτουμε μηχανήματα για περίπου 1.000 άτομα»,
είπε ο κ. Σκούρας. Κατά τη διάρκεια των ετών στα μηχανήματα
ραφής της κορυφαίας γερμανικής εταιρείας Dürkopp Adler
Brother International έχουν επενδυθεί εκατομμύρια. Μόνο το
μηχάνημα για τις βάτες στα σακάκια η οποία αντικαθιστά την
εργασία 30 ατόμων κόστισε 94 000 γερμανικά μάρκα. «Όσο
δύο πολυτελή αυτοκίνητα Mercedes», θυμήθηκε ο διευθυντής, το σχόλιο ενός συναδέλφου του.
Όλες οι παραγγελίες της Rilatex έρχονται από τη Γερμανία
(τώρα καταλαβαίνω γιατί ανεμίζει και η σημαία της). Από τα

Г-н Жечко Димитров, изпълнителен директор на СФБ
„Капиталов пазар”, компанията за пазарни проучвания на Българска стопанска камара:

Ο κ. Ζέτσκο Ντιμιτρόφ, Διευθύνων Σύμβουλος της SFB
Capital Market, η εταιρεία αναλύσεων της αγοράς του
Οικονομικού Επιμελητηρίου της Βουλγαρίας:

Към декември 2007 година броят на фирмите с 50 до 100%
гръцко участие е 560, което съставлява 12,44% от обшия
брой фирми в шивашката промишленост в България.
Броят на заетите в тези предприятия е около 15 300 или
около 13% от всички заети в сектора.
През 2007 година гръцките фирми от сектора реализират
общ оборот от 311,03 милиона лева или 17,28 на сто от
общия реализиран оборот за отрасъла.

Ως προς το Δεκέμβριο του 2007, ο  αριθμός των επιχειρήσεων με
50 έως 100% ελληνική συμμετοχή ήταν 560, το οποίο αποτελεί
12,44% του συνολικού αριθμού των εταιρειών στη βιομηχανία
ένδυσης στη Βουλγαρία. Ο αριθμός των εργαζομένων σε
αυτές τις επιχειρήσεις είναι περίπου 15 300 ή περίπου 13% του
συνόλου των απασχολούμενων στον κλάδο.
Το 2007, οι ελληνικές εταιρείες του κλάδου πραγματοποίησαν
συνολικό κύκλο εργασιών ύψους 311,03 εκατ. λέβα ή 17,28%
του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιήθηκε
στον τομέα.

Г-н Георги Топчиев, председател на Браншовия
съюз на производителите на текстил:
Близо 50% от фирмите в текстилния бранш ще фалират поради намаленото търсене и свитото кредитиране. За сведение, в този бранш гръцко присъствие
няма. Дори да има поръчки, фирмите не могат да
намерят свежи пари, които да използва като оборотни средства и да изпълни поръчките.
Понастоящем се правят опити износът да се преориентира от ЕС към Русия, един друг много голям
пазар, но проблемът тук е с високите мита. Въпреки
двустранните срещи на най-високо ниво, договорености за облекчен митов режим за текстилните
фирми не са постигнати.
Ο κ. Γκεόργκι Τοπσίεφ, Πρόεδρος της Ένωσης των
παραγωγών ειδών ένδυσης και κλωστοϋφαντουργίας:
Σχεδόν 50% των επιχειρήσεων στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας θα χρεωκοπήσουν  λόγω της μειωμένης
ζήτησης και της περιορισμένης χρηματοδότησης. Πληροφοριακά, στον κλάδο αυτό δεν υπάρχει ελληνική
παρουσία. Ακόμα και αν υπάρχουν παραγγελίες, οι εταιρείες δεν μπορούν να βρουν φρέσκο χρήμα για να χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης για την διεκπεραίωση
των παραγγελιών.
Αυτή τη στιγμή γίνονται προσπάθειες οι εξαγωγές να
προσανατολιστούν από την ΕΕ προς τη Ρωσία, μια άλλη
πολύ μεγάλη αγορά, αλλά το πρόβλημα εδώ είναι οι υψηλοί δασμοί. Παρά τις διμερείς συναντήσεις σε ανώτατο
επίπεδο, δεν έχουν επιτευχθεί ρυθμίσεις για πιο φτηνούς
δασμούς για τις κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις.

притеснен от нея. Той знае, че продажбите на облекла в Европа
са се свили с 15% в резултат на кризата, но неговата фирма
винаги е получавала тройно повече поръчки, отколкото може
да поеме.
„Тоест ако преди сме получавали поръчки за 600 000
бройки на година, то сега те са около 510 000, а ние продължаваме да работим при капацитет от 200 000 бройки облекла”,
казва шефът. Затова – отново противно на очакванията – фирмата търси да назначи още 300 души, за да се приемат всички
заявки.
„А разполагаме с машини за близо 1000 души”, казва Скурас. През годините в шивашките машини на елитните немски производители Dürkopp Adler и Brother International са
вложени милиони. Само машината за капачета на сака, чиято
работа замества 30 души, е струвала 94 000 германски марки.
„Колкото два луксозни ‘Мерцедеса’”, припомня си коментара
на един негов колега управителят.
Всички поръчки на „Рилатекс” пристигат от Германия (сега
разбирам защо се вее и нейният флаг). През ръцете на кроячите и шивачи на фирмата са преминали близо 8 000 модела
на Delmod International , Betty Barckley, Gerry Weber. Водещ клиент сега е фирмата Delmod, която в период на криза поглъща
три конкурентни фирми и пренасочва част от техните поръчки
към „Рилатекс”. Клиентите на фирмата вече рядко проверяват
качеството на извършената работа. Посещенията им на всеки
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Снимка: „Балкански хоризонти”

ДЕСТИНАЦИИ

В единствения засега магазин на фирмата се предлагат десетки модели по дизайн на г-жа Хюземан.
Στο μοναδικό προς το παρόν κατάστημα της εταιρίας προσφέρονται δεκάδες μοντέλα σχεδιασμένα από την κ. Χιούζεμαν.

3-4 месеца във фирмата са по-скоро с цел уточняване на условията на поръчките, а не за контрол на място.
За фирмата Германия е единственият и предостатъчен
пазар. „Не търсим разширяване на клиентелата си в други
страни на ЕС, нито на изток към Русия”, казва 66-годишният
бизнесмен, отчитайки го като твърде амбициозна цел за човек
на неговата възраст. Не се планира отварянето на нови цехове,
защото това би означавало нова организация по контрола
върху работата.
Но тази година цел на „Рилатекс” е отварянето на мрежа
от фирмени магазини в София, Пловдив и Варна, като софийският магазин – вероятно на ул. „Алабин” – ще отвори врати
през август. Вечерите на г-н Скурас и съпругата му напоследък
са съпроводени от разгорещени спорове за името на марката,
ценовия диапазон, в който да се позиционират, броят изложени модели.
„Ако продаваме на цените в магазина при входа [на фабриката], има опасност бизнес дамите да си помислят, че стоките
са китайски”, шегува се Скурас,„а фирмата ни работи с френски
и италиански платове”.
Едно е сигурно – от един модел ще се ушиват най-много
по 20 бройки. „Едва ли на една бизнес дама ще й е приятно да
припознае дрехата си в друга”, обяснява решението Скурас.
Г-жа Хюземан, моделиер и технолог по професия и автор
на всички модели на фирмата, не се страхува от предизвикателството да сътворява нови и нови дизайни. „В нейния
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χέρια των κοπτών και των ραφτών της εταιρείας έχουν περάσει σχεδόν 8 000 μοντέλα της Delmod International, Betty
Barckley, Gerry Weber. Κύριος πελάτης τώρα είναι η εταιρεία
Delmod, η οποία στην περίοδο κρίσης εξαγόρασε τρεις ανταγωνιστικές εταιρείες και ανακατεύθυνε μέρος των παραγγελιών τους στην Rilatex. Οι πελάτες της εταιρείας σπάνια πια
ελέγχουν την ποιότητα των έτοιμων προϊόντων. Οι επισκέψεις τους κάθε 3-4 μήνες στην εταιρεία είναι πιο πολύ για τη
διευκρίνιση των όρων των συμβάσεων και όχι για επιτόπιους
ελέγχους.
Για την εταιρεία η Γερμανία είναι η μοναδική αγορά και
αυτή της παραφτάνει. «Δεν επιδιώκουμε διεύρυνση του πελατολογίου μας σε άλλες χώρες της ΕΕ, ούτε προς τα ανατολικά
προς τη Ρωσία», δήλωσε ο 66-ετών επιχειρηματίας, καθώς
θεωρεί ότι αυτό είναι πολύ φιλόδοξος στόχος για έναν άνδρα
στην ηλικία του. Δεν έχει προγραμματιστεί το άνοιγμα νέων
μονάδων παραγωγής, διότι αυτό θα σήμαινε νέα οργάνωση
της επίβλεψης των εργασιών.
Αλλά φέτος στόχος της Rilatex είναι το άνοιγμα δικτύου
καταστημάτων σε Σόφια, Πλόβντιβ και Βάρνα, καθώς το
κατάστημα στη Σόφια (που πιθανόν θα βρίσκεται στην οδό
Alabin), θα ανοίξει τον Αύγουστο. Οι βραδιές του κ. Σκούρα
και της συζύγου του, τελευταία, συνοδεύονται από θερμές
συζητήσεις για το όνομα του σήματος, τα πλαίσια των τιμών
στα οποία θα είναι τοποθετημένες και για τον αριθμό των εκτιθέμενων μοντέλων.

απρίλιος - μάιος 2009

Προορισμοι

«Αν πουλάμε στις τιμές πώλησης του καταστήματος που βρίσκεται στην είσοδο [του εργοστασίου],
υπάρχει ο κίνδυνος οι πελάτες να
σκεφτούν ότι τα ενδύματα είναι
κινέζικα», έκανε πλάκα ο Σκούρας,
«ενώ η εταιρεία δουλεύει με γαλλικά και ιταλικά υφάσματα».
Ένα πράγμα είναι σίγουρο –
από ένα μοντέλο θα ράβονται κατ
‘ανώτατο όριο 20 τεμάχια. «Μάλλον δε θα είναι ευχάριστο για μια
κυρία να αναγνωρίσει τα δικά της
ρούχα πάνω σε άλλη,» εξήγησε ο κ.
Σκούρας.
Η κ. Χιούζεμαν, μοδίστρα και
τεχνολόγος στο επάγγελμα είναι
ο σχεδιαστής όλων των μοντέλων της εταιρείας και δε φοβάται
την πρόκληση να δημιουργεί νέα
σχέδια. «Στον υπολογιστή της έχει
130-140 μοντέλα με τα οποία θα
αρχίσουμε», είπε ο διευθυντής της
Rilatex.
Ενώ περπατούσαμε μέσα στο εργοστάσιο είδα έξω από το
παράθυρο πώς ένας πελαργός σιγά σιγά κατέβηκε στη φωλιά
του. Πιο αργά ο κ. Σκούρας διηγήθηκε πώς έναν χειμώνα οι
ίδιοι μετέφεραν τη φωλιά αφού συναρμολόγησαν ειδικά για
το σκοπό αυτό μεταλλικές σωλήνες με τη μορφή βάζου.
«Και οι πελαργοί επέστρεψαν» μας είπε ενθουσιασμένος.
Οι πελαργοί φέρνουν τύχη, θυμήθηκα την παλιά βουλγαρική
δεισιδαιμονία. Μακάρι να είναι επιτυχημένη και η επιχειρηματική περιπέτεια της εταιρείας στη Σόφια με το εμπορικό σήμα  
“......” Τον Αύγουστο θα ξέρουμε ποιο.  

Тази година цел на „Рилатекс”
е отварянето на мрежа от
фирмени магазини в София,
Пловдив и Варна.
компютър има 130-140 модела, с които ще стартираме”, казва
управителят на „Рилатекс”.
При разходката в цеха, поглеждам през прозореца и виждам щъркел бавно да кръжи и каца в гнездото си. Впоследствие Скурас разказва, че една зима те го преместват след
като монтират специално за целта метални прътове, извити
под формата на ваза.
„И щъркелите се върнаха”, доволен е той. Щъркелите
носели късмет, припомних си старото българско суеверие.
Дано той споходи и софийската бизнес авантюра на фирмата
с марка  ” ....” През август ще знаем коя.  

Г-жа Мариана Манолова, изпълнителен директор на
Българската асоциация на производителите и износителите на облекла и текстил (БАПИОТ):

Η κ. Μαριάνα Μανόλοβα, Διευθύνουσα Σύμβουλος της
βουλγαρικής Ένωσης των παραγωγών και εξαγωγέων
ειδών ένδυσης και κλωστοϋφαντουργίας (BAPIOT):

Българският шивашки бранш е сред най-силно засегнатите от глобалната икономическа криза. Секторът бива
застигнат най-рано – по времето, когато   тя връхлита
Западна Европа – тъй като над 70% от фирмите в бранша
са изцяло експортно ориентирани.
Ето защо, от края на миналата година БАПИОТ настоява
за по-тесен диалог между правителството и текстилния
и шивашки отрасъл и за стратегия за развитие на сектора, който е вторият по големина работодател в България.
В резултат на проведените срещи с Министерството
на икономиката и енергетиката (МИЕ) се подписва споразумение за по-тясно сътрудничество. На 8-9 април
зам.-министърът на МИЕ Анна Янева прави обиколка в
три плевенски шивашки предприятия и се ангажира да
информира предприятията за възможностите по оперативните програми на ЕС и най-вече „Конкурентноспособност”.

Η βουλγαρική βιομηχανία ένδυσης είναι από εκείνες που
υπέστησαν τις πιο σοβαρές επιπτώσεις της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης. Ο κλάδος ήταν ο πρώτος που ένιωσε
την κρίση – αυτό έγινε την ίδια ώρα όταν αυτή έπληξε και τη
Δυτική Ευρώπη – καθώς πάνω από 70% των εταιρειών του
κλάδου είναι με απολύτως εξαγωγικό προσανατολισμό.
Ως εκ τούτου, από τα τέλη του περασμένου έτους η BAPIOT
επιμένει για πιο στενό διάλογο μεταξύ της κυβέρνησης και του
κλάδου κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης για στρατηγική
ανάπτυξης του τομέα, ο οποίος είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος
εργοδότης στη Βουλγαρία.
Μετά από συναντήσεις με το Υπουργείο Οικονομίας
και Ενέργειας (MIE) υπεγράφη συμφωνία για στενότερη
συνεργασία. Στις 8-9 Απριλίου, η Αναπληρωτής Υπουργός του
MIE η κ. Άννα Γιάνεβα θα επισκεφτεί στο Πλέβεν τρεις εταιρείες
ενδυμάτων και έχει αναλάβει την υποχρέωση να ενημερώσει
τις επιχειρήσεις σχετικά με τις ευκαιρίες στα επιχειρησιακά
προγράμματα της ΕΕ και ιδιαίτερα για το πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα».
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Материалът е предоставен от списание „Бакхус“.

От понеделник до
петък с паста

Το άρθρο παραχωρήθηκε από το περιοδικό “Bacchus”.

Από τη Δευτέρα έως την
Παρασκευή ζυμαρικά

текст  Ваня Райнова
фотография  Драгомир Ушев

П

реди години си купих един черен трюфел край пътя
близо до Арецо. Никога не бях опитвала трюфел и
нямах идея как да го приготвя. Бях отседнала при
едно възрастно семейство италианци и реших да
помоля бабата за помощ. Тя ме настани в кухнята
и докато мъжът и синът й изживяваха обратите на някакъв
мач, тя свари порция талятели, овкуси ги със зехтин, посоли ги
леко, настърга малко трюфел и ги постави пред мен: „Mangia!”
Оттогава е изтекъл много зехтин и не мисля, че това са найвкусните талятели, които съм яла, но и до ден днешен си ги
спомням така, защото с тях загърбих неприятните си детски
спомени за юфката: домашно приготвена, сварена ал денте,
с качествени продукти, семпла и балансирана, сервирана
топла.
В търсене на това удоволствие из София обиколих
ресторантите, където готвачи и собственици от Ботуша се
опитват да пресъздадат вкуса и усещането на италианската
кухня на местна почва. Ето какво се случи:

Понеделник в La Capannina
В края на работния ден, когато задръстването по „Цар
Освободител” започна да става невъзможно, La Capannina
бе оазис от спокойствие. Бяхме единствените клиенти в
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κεΙμενο Βανια Ραινοβα
φωτογραφΙες Ντραγκομιρ Ουσεφ

Πριν χρόνια, αγόρασα μια μαύρη τρούφα κοντά στο Αρέτσο. Ποτέ
δεν είχα δοκιμάσει τρούφα και δεν είχα ιδέα πώς να τη μαγειρέψω.
Τότε διέμενα σε μια οικογένεια ηλικιωμένων Ιταλών και πήρα την
απόφαση να ζητήσω βοήθεια από τη γιαγιά της οικογένειας. Με
κάλεσε να κάτσω στην κουζίνα και την ίδια ώρα που ο άντρας της
με το γιο της παρακολουθούσαν με πάθος κάποια ποδοσφαιρική
αναμέτρηση, αυτή έβρασε μια μερίδα ταλιατέλες, έβαλε λίγο
ελαιόλαδο για γεύση, πασπάλισε λίγο τρίμμενη τρούφα και μου
το σερβίρισε: «Mangia!».
Από τότε έχει κυλήσει πολύ ελαιόλαδο και δεν νομίζω ότι εκείνες ήταν οι πιο νόστιμες ταλιατέλες, αλλά έως σήμερα τις θυμάμαι,
διότι με εκείνες άφησα πίσω μου όλες τις δυσάρεστες παιδικές μου
αναμνήσεις συνδεδεμένες με τη γιουφκά – σπιτικά μαγειρεμένη,
βρασμένη al dente, με ποιοτικά υλικά, απλή και εξισορροπημένη,
σερβιρισμένη ζεστή.
Προς αναζήτηση αυτής της απόλαυσης, γύρισα όλα τα ιταλικά εστιατόρια της Σόφιας, όπου μάγειρες και ιδιοκτήτες από τη
χώρα της Μπότας προσπαθούν να αναπαράγουν τη γεύση και την
αίσθηση της ιταλικής κουζίνας σε τοπικό έδαφος. Να τι συνέβη:

Δευτέρα στο La Capannina
Προς το τέλος της εργάσιμης μέρας, όταν η κυκλοφοριακή συμφόρηση της «Τσαρ Οσβομποντίτελ» φτάνει το απροχώρητο, το La
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заведението и след като ни пое палтата, оберкелнерът ни
настани на най-добрата маса за двама − до прозореца с
изглед към Народното събрание и куполите на катедралата
„Александър Невски”.
Менюто в La Capannina не изтощава с изобилие. Има
четири-пет вида прясно приготвена паста и не повече от дветри сухи пасти. Поръчахме си равиоли с робиола и рикота
в домашно приготвено песто (20 лева) и талятели с домати,
босилек, каперси, отглежданите предимно в Лигурия маслини
„таджаска” и риган (16 лева).
Равиолите бяха много вкусни, но леко преварени.
Пълнежът бе богат, а пестото − прясно и фино. Порцията
талятели бе по-щедра и пастата бе перфектно сварена.
Сосът бе свеж, лек и добре балансиран, въпреки че каперсите бяха една идея повече от необходимото.

Lifestyle

Capannina είναι όαση ανακούφισης. Ήμασταν οι μοναδικοί πελάτες
και αφού μας πήρε τα παλτά, ο αρχισερβιτόρος μας τοποθέτησε στο
καλύτερο τραπέζι για δύο – δίπλα στο παράθυρο με θέα τη Βουλή και
τους θόλους του καθεδρικού ναού «Αλεξάνταρ Νέφσκι».
Το μενού του La Capannina δεν «κουράζει» με την αφθονία του.
Έχει τέσσερα-πέντε είδη φρέσκα ζυμαρικά και όχι παραπάνω από
δύο-τρία είδη ξηρών ζυμαρικών. Παραγγείλαμε ραβιόλια με τυρί
ρομπόλα και ρικότα με σπιτική σάλτσα πέστο (20 λέβα) και ταλιατέλες
με ντομάτα, βασιλικό, κάππαρη, ελιές «τατζάσκα» καλλιεργημένες
κυρίως στην περιοχή της Λιγουρίας και ρίγανη (16 λέβα).
Τα ραβιόλια ήταν πολύ γευστικά, αλλά λίγο παραβρασμένα. Η
γέμιση ήταν πλούσια, η δε σάλτσα πέστο φρέσκια και με λεπτεπίλεπτη
γεύση. Η μερίδα ταλιατέλες ήταν πιο γενναιόδωρη και τα ζυμαρικά
τέλεια βρασμένα. Η σως ήταν φρέσκια, ελαφριά, με ισορροπημένη
γεύση αν και η κάππαρη ήταν μια ιδέα πιο πολύ από το αναγκαίο.

Вторник в Gioia
Обядът в Gioia започна обещаващо. Заведението бе
препълнено, но маестрото излезе от кухнята и ни настани
на една закътана и незаредена маса за двама, в съседство
с пир за 15 човека. Отвсякъде се чуваше италианска реч −
обещаващ знак за ресторант с национална кухня.
Пренебрегвайки личното си правило да не поръчваме морска
храна на 500 км от морето, избрахме равиолите с тиквички и
скариди (22 лева). Равиолите бяха по-яйчни, по-големи и по-умело
сварени от тези в La Capannina, но видът им не беше толкова
добър − и пастата и двете цели скариди бяха обилно оваляни в
бледооранжевия сос и липсваше акцент. Колкото до скаридите −
те потвърдиха валидността на личното ни правило.
Второто ястие оправда теорията, че често по-простото е
по-вкусно. Равиолите, пълнени със спанак и рикота и залети
с масло и салвия (14 лева), бяха почти безупречни. Фината
заливка позволяваше да усетим вкуса на самото тесто, а
пълнежът бе щедър и балансиран.

Сряда в Ristorante da Claudio
След като в Gioia ни настаниха на косъм, решихме да
запазим маса в Ristorante da Claudio. Оказа се ненужно −
отново бяхме единствените гости. Въпреки празния и
яркоосветен салон, странният избор на музика (Depeche
Mode) и телевизионните новини на италиански, бързо се
почувствахме уютно. В Ristorante da Claudio обслужването
пресъздаваше усещането и чара на семейния италиански
ресторант − непринудено и предразполагащо.
В името на сравнението си поръчахме талятели със
скариди, рукола и домати (17.80 лева) и равиоли, пълнени с
мортадела, залети с масло и салвия (11.90 лева). И тук прясно
приготвената паста бе сама по себе си много вкусна. Равиолите
ме спечелиха с неправилната си форма и нестандартни размери, което създаваше усещането за ръчно приготвена храна.
Пастата в da Claudio далеч не ни разочарова, но великолепният десерт от натрошени бадеми, черен шоколад и круши
(4.80 лева) я засенчи.

Четвъртък в Osteria di Sofia
Предразполагащата обстановка на Osteria di Sofia бе приятна изненада в този мрачен и дъждовен следобед. Белите
стени, украсени с керамични чинии и дървените греди,

Τρίτη στο Gioia
Το μεσημεριανό γεύμα στο Gioia ξεκίνησε πολλά υποσχόμενο. Το εστιατόριο ήταν πλήρες, αλλά ο μαέστρο βγήκε από την
κουζίνα και μας τοποθέτησε σε ένα κρυμμένο και μη προετοιμασμένο τραπέζι για δύο, δίπλα σε γλέντι με 15 άτομα. Από παντού
ακουγόταν ιταλική ομιλία – πολύ καλός οιωνός για εστιατόριο με
εθνική κουζίνα.
Αγνοώντας τον προσωπικό μου κανόνα να μην παραγγέλνω
θαλασσινά 500 χιλιόμετρα από τη θάλασσα, επιλέξαμε ραβιόλια
με κολοκυθάκια και γαρίδες (22 λέβα). Τα ραβιόλια είχαν πιο πολύ
αυγό, ήταν πιο μεγάλα σε μέγεθος και πιο δεξιοτεχνικά μαγειρεμένα από εκείνα του La Capannina, αλλά η εμφάνισή τους δεν
ήταν τόσο καλή – τα ζυμαρικά και οι δύο γαρίδες ήταν άφθονα
κυλισμένες σε πορτοκαλί σως και δεν είχε έμφαση. Όσο για τις
γαρίδες – επαλήθευσαν την ισχύ του προσωπικού μου κανόνα.
Το δεύτερο πιάτο επαληθεύει τον κανόνα, ότι συχνά το πιο
απλό είναι και το πιο γευστικό. Τα ραβιόλια, γεμισμένα με σπανάκι
και τυρί ρικότα, πασπαλισμένα με βούτυρο και σάλβια (14 λέβα),
ήταν σχεδόν άψογα. Η λεπτή επίστρωση δεν κάλυπτε τη γεύση των
ζυμαρικών, η δε γέμιση ήταν πλούσια και εξισορροπημένη.

Τετάρτη στο Ristorante da Claudio
Αφού στο Gioia μετά βίας βρήκαμε τραπέζι, αποφασίσαμε να
κάνουμε κράτηση στο Ristorante da Claudio. Τελικά δεν ήταν απαραίτητο – ακόμη μια φορά ήμασταν οι μοναδικοί πελάτες. Παρ’όλο το
άδειο και έντονα φωτισμένο σαλόνι, την περίεργη επιλογή μουσικής
(Depeche Mode) και τις τηλεοπτικές ειδήσεις στα ιταλικά, γρήγορα
αισθανθήκαμε θαλπωρή. Στο Ristorante da Claudio, η εξυπηρέτηση
έδινε την αίσθηση και τη γοητεία του κλασικού οικογενειακού ιταλικού εστιατορίου – αυθόρμητο και προδιαθετικό.  
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дограми и   маси създаваха усещането за един по-светъл
и по-топъл ден.В паста менюто имаше няколко интересни
и нестандартни комбинации, като например спагетони
със спек, тиква, трюфелово олио и пекорино; папарделе
с манатарки и крем от аспержи; и моят избор − спагетони с
ботарга. Позната още като хайверът на бедните, ботаргата е
сушен хайвер от риба тон, риба меч или кефал. Пастата беше
сварена ал денте и залята с лек крем-сос, овкусен с мента и
лимон, а отгоре бе настърган сушеният хайвер от риба тон.
За да опитаме и от по-семплите предложения, поръчахме
ориеки (домашни и ръчно приготвени, подобно на всичката
прясна паста в менюто) с домати, босилек и бяло сирене.
Бялото сирене се оказа неовкусена рикота, а босилек
липсваше, освен едно самотно листо с декоративна функция.
Ястието беше безлично на вкус, но с достатъчно желание, сол
и пипер го изядохме.
Останахме с впечатлението, че в Остериа има „и камъни,
и диаманти”, и си обещахме да се завърнем, за да опитаме
някои от любопитните предложения извън паста менюто.

Петък в Da Papа

Στο όνομα της σύγκρισης, παραγγείλαμε ταλιατέλες με γαρίδες, ρόκα και ντομάτα (17,80 λέβα), καθώς και ραβιόλια γεμιστά
με μορταδέλα, πασπαλισμένα με βούτυρο και σάλβια (11,90
λέβα). Και εδώ τα φρεσκοπαρασκεβασμένα ζυμαρικά ήταν
πεντανόστιμα. Τα ραβιόλια με κέρδισαν με το ακανόνιστο σχήμα
τους και τις ασυνήθιστες διαστάσεις τους και αυτό μου άφησε
την εντύπωση για σπιτικό μαγειρεμένο φαγητό.
Τα ζυμαρικά στο da Claudio καθόλου δε μας απογοήτευσαν, αλλά
το θεσπέσιο επιδόρπιο από ψίχα αμυγδάλου, μαύρη σοκολάτα και
αχλάδι (4,80 λέβα) τα επισκίασε.

Πέμπτη στο Osteria di Sofia

Η άνετη ατμόσφαιρα του Osteria di Sofia ήταν ευχάριστη έκπληξη
σε αυτό το μουντό και βροχερό απόγευμα. Οι λευκοί τοίχοι, διακοσμημένοι με κεραμικά πιάτα και ξύλινα δοκάρια, κουφώματα και τραπέζια
δημιουργούσαν το αίσθημα για μια πιο ζεστή και φωτεινή ημέρα.
Στο μενού ζυμαρικών είχε διάφορους ενδιαφέροντες και ασυνήθιστους συνδυασμούς, όπως για παράδειγμα – σπαγκετόνι με σπεκ,
κολοκύθα, λάδι από μανιτάρι τρούφα και πεκορίνο, παρπαντελέ με
μανιτάρια και κρέμα από σπαράγγι. Η επιλογή μου – σπαγγετόνι με
μποτάργκα. Γνωστή ως το χαβιάρι των φτωχών, η μποτάργκα είναι
αποξηραμένο χαβιάρι από ψάρι τόνο, ξιφία ή κέφαλο. Τα ζυμαρικά
ήταν βρασμένα al dente και περιχυμένα με ελαφριά κρέμα-σως, με
γεύση μέντας και λεμονιού, ενώ από πάνω είναι πασπαλισμένο το
αποξηραμένο χαβιάρι του τόνου.
Για να δοκιμάσουμε και τις πιο απλές προτάσεις, παραγγείλαμε
οριέκι (σπιτικό και χειροποίητο, όπως όλα τα φρέσκα ζυμαρικά στο
μενού) με ντομάτα, βασιλικό και λευκό τυρί. Το λευκό τυρί ήταν τελικά
άγευστη ρικότα, ο δε βασιλικός έλειπε και εκείνος εκτός από ένα
φυλλαράκι που εκτελούσε χρέη διακοσμητικού. Το έδεσμα ήταν αδιάφορο γευστικά, αλλά οπλισμένοι με περίσσεια υπομονή και θέληση,
αλάτι και πιπέρι, το φάγαμε.
Μείναμε με την εντύπωση, ότι στο Οστέρια έχει «άνθρακες και
διαμάντια» και υποσχεθήκαμε στον εαυτό μας να το επισκεφτούμε
πάλι, για να δοκιμάσουμε κάποιες από τις αξιοπερίεργες προτάσεις
του μενού εκτός ζυμαρικών.

Παρασκευή στο Da Papa

След четири поредни дни паста, тъкмо когато започна
да ми става все по-трудно да сравнявам и препоръчвам,
отидохме на обяд в Da Papа. Тук, най-после, открих едно
незабравимо гурме преживяване, което превърна Da Papа в
мой фаворит сред италианските ресторанти, които посетих.
Изчистеният интериор е решен в неутрални тонове −
дъбов фурнир по дължината на едната стена, венецианска
мазилка, столове облечени в цвета на естествен лен, бели
покривки и меко осветление. Заведението беше почти пълно
и от няколко маси се чуваше италианска реч.
След като ни настаниха, сервитьорката ни донесе пастет
от пилешки и телешки дроб с трюфели и две тапендади от
зелени маслини и от печени чушки с много вкусен топъл хляб.
Da Papа бе и единственият ресторант, в който на всяка маса
имаше зехтин, балсамико, черен пипер на зърна и едра сол.
Поръчахме си равиоли с пълнеж от рикота и бял трюфел и сос
от масло, салвия и настърган черен трюфел (31.90 лева). Бяха
прекрасни − с богат и балансиран пълнеж и прясна салвия.
Заедно с La Capannina, Da Papа беше от най-скъпите
ресторанти, но си извоюва всеки лев.
Buon appetito!
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Μετά από τέσσερις συνεχείς μέρες βρώσης ζυμαρικών, πάνω που
ξεκίνησα να συναντώ δυσκολία στο να συγκρίνω και να προτείνω,
πήγαμε για μεσημεριανό γεύμα στο Da Papa. Επιτέλους, εδώ
έζησα μια αξέχαστη gourmet εμπειρία, η οποία έκανε το Da Papa
να συγκαταλεχθεί σε ένα από τα αγαπημένα μου εστιατόρια ανάμεσα σε όλα όσα είχα επισκεφθεί μέχρι στιγμής.
Τολιτόεσωτερικόαποτελείταιαπόουδέτερουςχρωματισμούς–
καπλαμάς δρυός κατά μήκος του ενός τοίχου, βενετσιάνικο επίχρυσα, καθίσματα επενδυμένα στο χρώμα φυσικού λιναριού,
λευκά καλύμματα και μαλακός φωτισμός. Το κατάστημα ήταν σχεδόν πλήρες και από μερικά τραπέζια ακουγόταν ιταλική ομιλία.
Αφού μας τοποθέτησαν, η σερβιτόρα μας έφερε παστέ συκωτιού από κοτόπουλο και μοσχάρι με τρούφα και δύο ταπεντάντι
από πράσινες ελιές και ψητές πιπεριές με εξαιρετικά νόστιμο
ζεστό ψωμί. Το Da Papa ήταν το μοναδικό εστιατόριο, το οποίο
σε κάθε τραπέζι είχε ελαιόλαδο, ξίδι μπαλσάμικο, μαύρο πιπέρι σε
κόκκους και χοντρό αλάτι.
Παραγγείλαμε ραβιόλια με γέμιση ρικότα και άσπρη τρούφα
με σάλτσα από βούτυρο, σάλβια και τριμμένη μαύρη τρούφα (31,90
λέβα). Ήταν υπέροχα – με πλούσια και εξισορροπημένη γέμιση και
φρέσκια σάλβια.
Μαζί με το La Capannina, το Da Papa ήταν από τα πιο ακριβά
εστιατόρια αλλά αξίζει το κάθε λεβ.
Buon appetito!
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επερχομενες

Предстоящи събития

Επερχόμενες εκδηλώσεις

12-17 май 2009 г.
Място: Панаирно градче, Пловдив, България
Международен панаир на
потребителски стоки и технологии
Организатор: Международен панаир Пловдив
http://www.fair.bg/bg/events/spring2009bg.htm

12-17 Μαΐου 2009
Τόπος: Εκθεσιακό Κέντρο, Πλόβντιβ, Βουλγαρία
Διεθνής έκθεση καταναλωτικών αγαθών
και τεχνολογιών
Διοργανωτής: Διεθνής Έκθεση − Πλόβντιβ
http://www.fair.bg/bg/events/spring2009bg.htm

14-16 май 2009 г.
Място: НДК, София, България
Конференция на тема: „Предизвикателството
да ръководиш хора в несигурни времена”
Организатор: Българска асоциация за управление и
развитие на човешките ресурси (БАУРЧР)
http://bhrmda.bg/conference/index.php?lg=bg

14-16 Μαΐου 2009
Τόπος: Μέγαρο πολιτισμού, Σόφια, Βουλγαρία
Συνέδριο με θέμα: «Η πρόκληση
της διαχείρισης ανθρώπων σε μια αβέβαιη εποχή»
Διοργανωτής: Βουλγαρική Ένωση για τη Διαχείριση και
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
http://bhrmda.bg/conference/index.php?lg=bg

25 май 2009 г.
Място: Зала „Глобус”, Загреб, Хърватия
Международна конференция на тема:
„Кризата – заплахи и възможности”
Организатор: Cotrugli Business School
http://www.cotrugli.eu/senge2009/uvod.php

25 Μαΐου 2009
Τόπος: Αίθουσα «Globus», Ζάγκρεμπ, Κροατία
Διεθνές συνέδριο με θέμα:
«Η κρίση − Κίνδυνοι και Ευκαιρίες»
Διοργανωτής: Cotrugli Business School
http://www.cotrugli.eu/senge2009/uvod.php

27-30 май 2009 г.
Място: Кастория, Гърция
Международна конференция под наслов
„Приложна икономика 2009”
Организатор: Факултет по международна търговия към
Технологичния институт на Западна Македония
http://kastoria.teikoz.gr/icoae/

27-30 Μαΐου 2009
Τόπος: Καστοριά, Ελλάδα
Διεθνές συνέδριο στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά, με
τίτλο International Conference on Applied Economics
Διοργανωτής: Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου του ΤΕΙ Δυτικής
Μακεδονίας
http://kastoria.teikoz.gr/icoae/

28 май 2009 г.
Място: Хотел „Шератон”, София, България
Международна конференция за системи
за съхранение на данни, виртуализация и
ефикасност на центровете за данни
Организатор: IDC България
http://www.idc-cema.com/events/storage09bg

28 Μαΐου 2009
Τόπος: Ξενοδοχείο Sheraton, Σόφια, Βουλγαρία
Διεθνές συνέδριο για συστήματα αποθήκευσης
δεδομένων, εικονικοποίηση και αποτελεσματικότητα
των data centers
Διοργανωτής: IDC Bulgaria
http://www.idc-cema.com/events/storage09bg

28 май 2009 г.
Място: Народен театър „Иван Вазов”, София, България
Трето издание на Форум „Иновации в маркетинга”
под наслов: „Маркетинг по време на криза”
Организатор: „Икономедия”
http://www.miforum.eu/

28 Μαΐου 2009
Τόπος: Εθνικό Θέατρο «Ιβάν Βάζοφ», Σόφια, Βουλγαρία
Τρίτη έκδοση του φόρουμ «Καινοτομίες στο μάρκετιγκ»
με τίτλο: «Μάρκετινγκ σε περιόδους κρίσης»
Διοργανωτής: Εconomedia
http://www.miforum.eu/

18-19 юни 2009 г.
Място: Солун, Гърция
Трета международна конференция под наслов:
„Енергиен диалог в Югоизточна Европа”
Организатор: Институт за енергетика в Югоизточна
Европа (ИЕЮЕ)
http://www.iene.gr

18-19 Ιουνίου 2009
Τόπος: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τρίτο διεθνές συνέδριο με τίτλο:
«South East Europe Energy Dialogue»
Διοργανωτής: Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής
Ευρώπης (ΙΕΝΕ)
http://www.iene.gr
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Нови членове на ГБСБ
ЕЛГЕКА-ФЕРФЕЛИС БЪЛГАРИЯ
е сред водещите дистрибутори на
стоки за бита в България и е част от
най-голямата гръцка фирма в сектора ELGEKA S.A. Фирмата разполага с пет склада в София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе и с три
депа в Плевен, Велико Търново и Благоевград. Разпространител е
на стоките на Reckitt Benckiser (Vanish, Calgon, Calgonit, Cillit, Veet,
Air Wick), Kimberly-Clark (Huggies, Kleenex), Agros Nova (Sonda),
Energizer (Energizer, Wilkinson), Podravka (Vegeta).
САЙПБУЛ ЕНТЕРПРАЙСИС ЕООД
е създадена през 1992 година от
кипърския бизнесмен Лукас Лука.
Фирмата се занимава с дистрибуция на бързооборотни стоки и
цялостно обслужване на инвеститори предимно в областта на
недвижимите имоти. В качеството си на агенция за недвижими
имоти, фирмата се занимава с корпоративно консултиране, брокерски услуги и управление на имоти. Персоналът на фирмата с
централа в София наброява 55 души.
МИРКАТ ООД е създадена на 12
август 1993 година като оторизиран
представител на Suzuki за България.
Може би не всички знаят, че японската фирма произвежда почти
всичко на колела − мотоциклети, автомобили, мотокултиватори,
инвалидни колички. Гамата на продуктите на Suzuki включва още
двигатели за лодки, водни джетове, генератори, сглобяеми къщи.
Първият салон е открит през декември 1993 година на ул.„Раковски”
в София. Днес търговската мрежа покрива цялата страна с осем официални дилъра и 20 поддилъра. Сервизите са още повече на брой −
в 11 града на страната. Досега по пътищата на страната са подкарани
около 2000 автомобила Suzuki, доставени от„Миркат” ООД.
РЕВМА ТМ е търговска фирма, специализирана в продажбата на електроматериали, автоматика и осветителни
тела. Филиалът на гръцката компания TEHNOMAT S.A. предоставя пълната гама от продукти на Hager, Legrand, ABB, Shneider Electric, Siemens,
Finder, Kouvidis, Geyer и други.
VELLUM EDUCATIONAL SERVICES
BULGARIA (VESB) е изключителен
партньор на Vellum Educational
Services за България в областта на
информационните технологии. По силата на договора си с Vellum,
организацията държи изключителни права за провеждане на
изпити и удостоверяване на умения по информационни технологии от Cambridge International Examinations. Предлага и широка
гама от ИТ квалификационни курсове, които са съобразени с
изискванията на образователните програми, финансирани от
Европейския съюз и отговарят на съвременните нужди.
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Τα νέα μέλη του HBCB
Η ELGEKA-FERFELIS Bulgaria είναι μεταξύ των κορυφαίων
διανομέων ειδών οικιακής χρήσης στη Βουλγαρία και είναι μέλος
της μεγαλύτερης ελληνικής εταιρείας του κλάδου , ELGEKA S.A. Η
εταιρεία διαθέτει πέντε αποθήκες στις πόλεις Σόφια, Πλόβντιβ, Βάρνα,
Μπουργκάς και Ρούσε και τρεις χώρους διάθεσης σε Πλέβεν, Βελίκο
Τάρνοβο και Μπλαγκοεβγκραντ. Είναι διανομέας των προϊόντων
των Reckitt Benckiser (εVanish, Calgon, Calgonit, Cillit, Veet, Air Wick),
Kimberly-Clark (Huggies, Kleenex), Agros Nova (Sonda), Energizer
(Energizer, Wilkinson), Podravka (Vegeta).
Η CYPBUL ENTERPRISES LTD. ιδρύθηκε το 1992 από τον Κύπριο
επιχειρηματία κ. Λουκά  Λουκά. Η εταιρεία ασχολείται με τη διανομή
προϊόντων ευρείας κατανάλωσης και παρέχει ολοκληρωμένη
εξυπηρέτηση ξένων επενδυτών κυρίως στον τομέα των ακινήτων.
Ως μεσιτικό γραφείο, η εταιρεία παρέχει επαγγελματικές συμβουλές,
μεσιτικές υπηρεσίες και διαχείριση ακινήτων. Η εταιρεία, με έδρα στη
Σόφια, απασχολεί 55 άτομα προσωπικό.
Η MIRKAT LTD. ιδρύθηκε στις 12 Αυγούστου 1993 ως
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Suzuki στη Βουλγαρία.
Ίσως όχι όλοι γνωρίζουν ότι η ιαπωνική εταιρεία παράγει σχεδόν  
κάθε είδους τροχήλατου οχήματος – μοτοσικλέτες, αυτοκίνητα,
μοτοκαλλιεργητές, αναπηρικές πολυθρόνες. Το φάσμα των
προϊόντων της Suzuki περιλαμβάνει ακόμα κινητήρες για σκάφη,
jet, γεννήτριες, προκατασκευασμένα σπίτια. Το πρώτο κατάστημα
άνοιξε το Δεκέμβριο του 1993 στην οδό Ρακόβσκι στη Σόφια.
Σήμερα το εμπορικό δίκτυο καλύπτει ολόκληρη τη χώρα με οκτώ
επίσημες αντιπροσωπείες και 20 μεταπωλητές. Τα συνεργεία είναι
ακόμα περισσότερα – σε 11 πόλεις της χώρας. Μέχρι σήμερα στους
δρόμους της χώρας έχουν κυκλοφορήσει περίπου 2000 αυτοκίνητα
Suzuki, εισαγωγής της Mirkat Ltd.
Η REVMA TM είναι εμπορική εταιρεία που ειδικεύεται στην πώληση
ηλεκτρικών ειδών και φωτιστικών. Το υποκατάστημα της ελληνικής
εταιρείας TEHNOMAT S.A. παρέχει το πλήρες φάσμα των προϊόντων
Hager, Legrand, ABB, Shneider Electric, Siemens, Finder, Kouvidis,
Geyer κλπ.
Η VELLUM EDUCATIONAL SERVICES BULGARIA (VESB) είναι
ο αποκλειστικός συνεργάτης της Vellum Educational Services για
τη Βουλγαρία στον τομέα τεχνολογιών πληροφορικής. Σύμφωνα
με τη σύμβασή της με τη Vellum, η εταιρεία έχει τα αποκλειστικά
δικαιώματα για τη διενέργεια εξετάσεων και την πιστοποίηση
δεξιοτήτων στις τεχνολογίες πληροφορικής από την Cambridge
International Examinations. Προσφέρει και πολλά προγράμματα
μαθημάτων πληροφορικής που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες.

