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Уважаеми читатели,
Αγαπητοί αναγνώστες,
Свидетели сме на един парадокс: насред лоши новини
и още по-лоши прогнози за задълбочаващата се рецесия на Балканите, във въздуха се долавя оптимизъм.
От части, това плахо усещане за надежда се дължи на
индикациите, че световните икономически сили са
стигнали дъното на кризата и започват бавно да изплуват нагоре. И въпреки твърденията на много експерти,
че в България най-лошото предстои, светлината в края
на тунела на глобално ниво има окуражителен ефект и
у нас. Но може би в по-голяма степен положителният
заряд е резултат от това, че българинът за пореден път
избра да повярва и подкрепи обещанието за промяна
в политическата, икономическата и социална обстановка в страната, този път в лицето на ГЕРБ и кабинета на неговия неформален лидер Бойко Борисов.
Новото правителство пое властта с огромен кредит на доверие. В този брой на списанието ще ви
запознаем с хората, които през следващите четири
години трябва да оправдаят това доверие. За новите
министри, техните приоритети и портфолиа четете в
рубриката „Политика”.
Когато в света на бизнеса преобладават мрачните
истории за измами, трудности и фалити, е добре да се
обърнем и към успехите в корпоративния свят. Два
такива разказа ще намерите в рубриките „На фокус” и
„Сътрудничества между членове”.
И понеже животът е не само бизнес, а и удоволс
твие, в рубриката „Лайфстайл” ще Ви отведем в
Пловдив, където през септември ще се проведе Международния панаир. Вижте как да съчетаете полезното
с приятното, като научите къде да отседнете, какво да
хапнете и как да се забавлявате тази есен в града на
тепетата.
Приятно четене.

Καλή ανάγνωση.
С уважение,
Екипът на „Балкански хоризонти”



Είμαστε μάρτυρες ενός παράδοξου: μέσα στις κακές ειδήσεις
και τις ακόμα χειρότερες προβλέψεις για μιά όλο και βαθύτερη
ύφεση στα Βαλκάνια, στον αέρα μπορεί κανείς να αισθανθεί
αισιοδοξία.Αυτό το ντροπαλό αίσθημα ελπίδας οφείλεται , εν
μέρει,στις ενδείξεις ότι οι παγκόσμιες οικονομικές δυνάμεις
έχουν φτάσει στον πάτο της κρίσης και αρχίζουν σιγά-σιγά
να ανακάμπτουν. Και παρά τους ισχυρισμούς πολλών
εμπειρογνωμόνων ότι στη Βουλγαρία τα χειρότερα βρίσκονται
ακόμα μπροστά , το φως στην άκρη του τούνελ ,σε παγκόσμιο
επίπεδο, έχει ενθαρρυντική επίδραση στη χώρα. Ίσως, όμως, η
θετική τάση προκύπτει από το γεγονός ότι οι Βούλγαροι, για
μια ακόμη φορά, επέλεξαν να πιστέψουν και να υποστηρίξουν
μια υπόσχεση αλλαγής στην πολιτική, οικονομική και
κοινωνική κατάσταση της χώρας.Αυτή τη φορά στο πρόσωπο
του GERB και της κυβέρνησης του ανεπίσημου ηγέτη του
Μπόϊκο Μπορίσοφ.
Η νέα κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία με τεράστια πίστωση
εμπιστοσύνης. Σε αυτό το τεύχος θα σας παρουσιάσουμε τα
άτομα τα οποία για τα επόμενα τέσσερα χρόνια οφείλουν να
δικαιώσουν αυτή την εμπιστοσύνη. Για τους νέους υπουργούς,
τις προτεραιότητες και τα χαρτοφυλάκιά τους θα διαβάσετε
στη στήλη «Πολιτικά».
Όταν ο επιχειρηματικός κόσμος μαστίζεται από ζοφερές
ιστορίες απάτης, δυσκολίες και πτωχεύσεις, καλό είναι να
αναστρέφουμε προς τις ευτυχείς περιπτώσεις εταιρικής
επιτυχίας . Δύο τέτοιες ιστορίες θα βρείτε στις στήλες «Στο
επίκεντρο» και «Συνεργασίες μεταξύ μελών».
Και επειδή η ζωή δεν είναι μόνο δουλειά, αλλά και
διασκέδαση, στη στήλη «Lifestyle», θα σας πάμε στο Πλόβντιβ
όπου τον Σεπτέμβριο οργανώνεται η Διεθνής Έκθεση.
Δείτε πώς να συνδυάσετε την εργασία με την ευχαρίστηση,
μαθαίνοντας πού να μείνετε, τι να φάτε και πώς να
διασκεδάσετε αυτό το φθινόπωρο στην πόλη με τους λόφους.

Με εκτίμηση,
Η ομάδα του «Βαλκανικοί ορίζοντες»

НОВИНИ
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Валутният
борд
в България
е стабилен
според доклад на Юробанк

В

алутният борд в България е стабилен според
последния доклад на Юробанк И Еф Джи Гърция, собственик на Пощенска банка в България.
Заключението на звеното за анализи и прогнози
на финансовата институция е, че предимствата
на българския валутен борд са строгата фискална дисциплина, значителните валутни резерви на страната, както и
по-благоприятната циклична крива на българската икономика в сравнение с Балтийските страни например.
Изводите на експертите сочат, че при липса на нови,
значими сътресения в международен план или на сериозни грешки във вътрешната политика на страната, като
например нарушаване на фискалната дисциплина, без
подкрепата и активното участие на българското правителство, пазарните участници не биха могли сами да наложат
обезценка на лева и прекратяването на валутния борд.
Поддържането на валутен борд до момента на присъединяване на България към Еврозоната е политически
най-лесният за изпълнение сценарий, тъй като се избягват негативните ефекти от девалвацията на валутата в
краткосрочен план. Този избор също така не налага да се
променят изпитаните правила на пазара, които осигуряваха макроикономическата стабилност през последните
десет години. От друга страна това отлага нужната корекция на реалния валутен курс и по този начин съществува
риск България да не може да бъде конкурентноспособна,
веднъж влязла в Еврозоната.
Обезценяване на лева в момента на влизане в ERM II
е възможен сценарий, но той води след себе си огромен
макроикономически риск, поради големия размер заеми
на частния сектор в чужда валута и потенциалните последствия върху вътрешното търсене и вероятността за инфлация в средносрочен план, се отбелязва в доклада. Прогнозата на експертите на Юробанк И Еф Джи е, че България
ще се присъедини към Еврозоната по-късно, отколкото са
официално изразените очаквания към момента.  



Το Νομισματικό
Συμβούλιο στη
Βουλγαρία είναι
σταθερό,
σύμφωνα με έκθεση
της Eurobank

Τ

ο Νομισματικό Συμβούλιοστη Βουλγαρία είναι σταθερό σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Eurobank
EFG Ελλάδας, ιδιοκτήτρια της Postbank στη Βουλγαρία. Το συμπέρασμα του τμήματος αναλύσεων και
προβλέψεων του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος είναι
ότι τα πλεονεκτήματα του βουλγαρικού Νομισματικού Συμβουλίου είναι η αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία, τα σημαντικά
συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας, καθώς και οι πιο ευνοϊκές
κυκλικές τάσεις της βουλγαρικής οικονομίας σε σύγκριση με τις
χώρες της Βαλτικής, για παράδειγμα.
Τα συμπεράσματα των εμπειρογνωμόνων δείχνουν ότι εάν
λείπουν νέες μεγάλες κρίσεις διεθνώς ή σοβαρά λάθη στην εσωτερική πολιτική της χώρας, όπως π.χ. παραβίαση της δημοσιονομικής πειθαρχίας χωρίς την υποστήριξη και την ενεργό συμμετοχή
της βουλγαρικής κυβέρνησης, οι συμμετέχοντες στην αγορά δε
θα είναι σε θέση μόνοι τους να επιβάλουν υποτίμηση του λεβ και
τερματισμό του Νομισματικού Συμβουλίου.
Η διατήρηση του Νομισματικού Συμβουλίου μέχρι την προσχώρηση της Βουλγαρίας στην ευρωζώνη είναι πολιτικά το πιο
εύκολο για εφαρμογή σενάριο, καθώς αποφεύγονται οι αρνητικές
συνέπειες της υποτίμησης του νομίσματος βραχυπρόθεσμα. Αυτή
η επιλογή επίσης δεν επιβάλλει την αλλαγή των δοκιμασμένων
κανόνων της αγοράς που διασφάλιζαν τη μακροοικονομική σταθερότητα τα τελευταία δέκα χρόνια. Από την άλλη πλευρά, αυτό
αναβάλλει την αναγκαία προσαρμογή της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας και, συνεπώς, υπάρχει ο κίνδυνος η Βουλγαρία να μη μπορεί να είναι ανταγωνιστική, από τη στιγμή που θα
είναι μέλος της ευρωζώνης.
Η υποτίμηση του λεβ κατά τη στιγμή της εισόδου στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Συναλλαγματικής Ισοτιμίας ΙΙ (ERM II) είναι ένα
πιθανό σενάριο, αλλά αυτό θα φέρει μαζί του τεράστιο οικονομικό
κίνδυνο λόγω του μεγάλου ύψους των δανείων προς τον ιδιωτικό
τομέα σε ξένο νόμισμα και των πιθανών επιπτώσεων στην εγχώρια
ζήτηση και της πιθανότητας για πληθωρισμό σε μεσοπρόθεσμη
βάση, σημειώνεται στην έκθεση. Οι εκτιμήσεις των εμπειρογνωμόνων της Eurobank EFG είναι ότι η Βουλγαρία θα ενταχτεί στην
ευρωζώνη αργότερα από τις επίσημες προσδοκίες που έχουν
εκφραστεί προς το παρόν.  

Снимка: ГБСБ
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Три в едно –
събитието на ГБСБ в
летния сезон

Т

ри в едно. Така накратко може да се опише събитието на Гръцкия бизнес съвет в България (ГБСБ),
което се проведе на 7 юли 2009 година в хотел
„Шератон”. Бившият председател на Съвета г-н
Антъни Хасиотис официално предаде поста на
своя приемник г-н Янис Поликандриотис, изпълнителен
директор на ЕКО България. Презентации направиха седем
гръцки компании с дейност в сферата на търговията и дистрибуцията и едно висше учебно заведение. Бе положено
началото на една нова традиция – представяне на успешни
партньорства между фирми-членове на ГБСБ.
„Не се подвеждайте от странния му вкус за очила и вратовръзка – той е сериозен бизнесмен”, припомни си г-н Поликандриотис думите на г-н Хасиотис в деня на номинацията
си за председателския пост. Г-н Поликандриотис отдаде
дължимото на предшественика си, който насочи дейността
на Съвета към бизнеса, и обеща приемственост. Той заяви,
че предстои много работа по проекти за сътрудничество,
които ще бъдат огласени своевременно. Г-н Поликандриотис се обърна към събралите се над 200 гости на събитието
с молба да попълнят кратък въпросник, за да „разберем
какво искате от нас”. Резултатите от въпросника показаха
подкрепата на членовете към организацията, както и техните препоръки и идеи за бъдещето.
А какво предлагат членовете на ГБСБ? Своят отговор на
този въпрос дадоха фирмите Chrysmetal Ltd., Dromeas BG
Ltd., Eurocash, DFH Bulgaria Ltd., Palirria-Bulgaria Ltd., Revma
TM Ltd., Обединена млечна компания АД и гръцкият филиал
на британския University of Sheffield – City College.
Лансирането на идеята за повече публичност за трайните и успешни сътрудничества между фирми-членове на
Съвета стартира с историята на веригата бензиностанции
ЕКО България и ПР агенцията V+O Communication. Плод на
това партньорство е една от най-разпознаваемите кампании в България  „Обади се, като стигнеш!”. По думите на Нана
Серкеджиева, ПР мениджър на ЕКО България, това сътрудничество е  „процес на съзряване, ръководен от началото до
края от професионализма, въображението и емоцията”.  

ΕιδΗσεις

Τρία σε ένα –

η εκδήλωση
του ΕΕΣΒ για
τη θερινή σεζόν

Τ

ρία σε ένα. Έτσι εν συντομία  μπορεί να περιγραφεί η
εκδήλωση του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία (ΕΕΣΒ), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 2009 στο ξενοδοχείο Sheraton.
Ο πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου, κ. Αντώνιος
Χασιώτης επισήμως παρέδωσε το πόστο στον διάδοχό του,
κ. Γιάννη Πολυκανδριώτη, εκτελεστικό διευθυντή της EKO
Bulgaria. Παρουσιάσεις έκαναν εφτά ελληνικές εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στον τομέα του εμπορίου και της διανομής και ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κατά την
εκδήλωση αυτή, τέθηκε και η αρχή μιας νέας παράδοσης –
η παρουσίαση επιτυχημένων συνεργασιών μεταξύ των εταιρειών-μελών του ΕΕΣΒ.
«Μην αφήσετε να σας παραπλανήσει το παράξενο γούστο
του σε γυαλιά και γραβάτες – είναι ένας σοβαρός επιχειρηματίας», όπως θυμήθηκε ο κ. Πολυκανδριώτης τα λόγια του
κ. Χασιώτη από την ημέρα της υποψηφιότητάς του για την
προεδρία. Ο κ. Πολυκανδριώτης τίμησε δεόντως τον προκάτοχό του, ο οποίος κατεύθυνε τη δραστηριότητα του Συμβουλίου προς τις επιχειρήσεις και υποσχέθηκε την ίδια συνέπεια.
Δήλωσε επίσης ότι πρόκειται να γίνει πολλή δουλειά, σύμφωνα
με σχέδια συνεργασίας, τα οποία θα ανακοινωθούν εγκαίρως.
Ο κ. Πολυκανδριώτης τέλος παρακάλεσε τους πάνω από 200
επισκέπτες στην εκδήλωση να συμπληρώσουν ένα σύντομο
ερωτηματολόγιο με σκοπό να «καταλάβουμε τι θέλετε από
μας».
Και τι προσφέρουν τα μέλη του ΕΕΣΒ; Την απάντησή τους
στην ερώτηση αυτή έδωσαν οι εταιρείες Chrysmetal Ltd,
Dromeas BG Ltd., Eurocash, DFH Bulgaria Ltd., Palirria-Bulgaria
Ltd., Revma TM Ltd., UMC και η ελληνική αντιπροσωπεία του
βρετανικού University of Sheffield – City College.
Η προώθηση της ιδέας για περισσότερη δημοσιότητα
των πιο σταθερών και επιτυχημένων συμπράξεων μεταξύ
εταιρειών-μελών του Συμβουλίου άρχισε με την ιστορία της
αλυσίδας πρατηρίων καυσίμων EKO Bulgaria και της εταιρείας
συμβούλων εταιρικής επικοινωνίας V+O Communication.
Καρπός αυτής της συνεργασίας είναι μια από τις πιο αναγνωρίσιμες διαφημιστικές εκστρατείες στη Βουλγαρία, η «Πάρε
όταν φτάσεις!». Όπως είπε η κ. Νάνα Σερκετζίεβα, PR manager
της EKO Bulgaria, η συνεργασία αυτή είναι «μία διαδικασία
ωρίμανσης που από την αρχή μέχρι το τέλος χαρακτηρίζεται
από επαγγελματισμό, φαντασία και συναίσθημα».
Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν: Chrysmetal Ltd., City
College, DFH Bulgaria Ltd., Dromeas BG Ltd., Eurocash, Glass
Cleaning, Palirria-Bulgaria Ltd., Revma TM Ltd. και UMC.  
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 City College/University of Sheffield

 To City College/University of Sheffield

е сред най-добрите висши училища в Югоизточна Европа. Университетът предлага бакалавърски, магистърски и Executive MBA програми
на един от водещите британски университети
University of Sheffield. Програмите са насочени
в областта на икономическите и компютърните
науки и психологията. Традиционно около 50
българи започват обучението си в различни
програми. През последните години най-голям
е интересът към Executive MBA програмата.

είναι από τα καλύτερα πανεπιστήμια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει
προγράμματα Bachelor, Master και Executive
MBA σε ένα από τα κορυφαία βρετανικά πανεπιστήμια University of Sheffield. Τα προγράμματα
καλύπτουν την οικονομική και την πληροφορική
επιστήμη καθώς και την ψυχολογία. Κατά παράδοση, κάθε χρόνο περίπου 50 Βούλγαροι αρχίζουν
την εκπαίδευσή τους σε διάφορα προγράμματα.
Τα τελευταία χρόνια το μεγαλύτερο ενδιαφέρον
παρατηρείται  στο πρόγραμμα Executive MBA.

 DFH Bulgaria е дъщерна фирма на гръц-

 Η DFH Bulgaria είναι θυγατρική εταιρεία

ката Druckfarben Group, която специализира в
мастила и печатарски съоръжения и архитек
турни бои. Групата е създадена през 1970 г., а
от 2003 г. се разширява в Югоизточна Европа
с бази в Белград, Букурещ и София. Целта на
Druckfarben Group е да увеличи пазарния си
дял в Гърция и Югоизточна Европа и да се
превърне в лидер в бранша с отговорност към
качеството и околната среда.

του ελληνικού ομίλου Druckfarben, η οποία ειδικεύεται σε μελάνια και εξοπλισμό εκτύπωσης και
αρχιτεκτονικά χρώματα. Ο όμιλος ιδρύθηκε το
1970 και το 2003 επεκτάθηκε στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη με βάσεις σε Βελιγράδι, Βουκουρέστι και
Σόφια. Στόχος του ομίλου Druckfarben είναι η
αύξηση του μεριδίου αγοράς του στην Ελλάδα
και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στο να γίνει
ο ηγέτης του κλάδου με ευθύνη για την ποιότητα
και το περιβάλλον.

 От 1979 г. Дромеас АД произвежда и
търгува с широка гама офис мебели, преградни
стени и мебели за съхранение на документация.
Централата на компанията се намира в индустриалната зона на Серес, на 80 км североизточно от
пристанището в Солун. Производствената част,
складовете и административните сгради заемат площ от 55 000 кв. м. от общо 115 000 кв. м.
площ, притежавани от компанията. Повече за
Дромеас АД четете в рубриката „На фокус”.

 Από το 1979 η Dromeas SA δραστηριοποιείται στην παραγωγή και το εμπόριο επίπλων
γραφείου, διαχωριστικών τοιχωμάτων και συστημάτων αρχειοθέτησης. Η εταιρεία εδρεύει στη ΒΙ.
ΠΕ. Σερρών, σε 80 χλμ. νοτιοανατολικά από το
λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Οι παραγωγικές και κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας ανέρχονται
σε 55.000 τ. μ. επί οικοπέδου 115.000 τ.μ. Περισσότερα για την Dromeas SA διαβάστε στη στήλη
«Στο επίκεντρο»

 Eurocash

 Η Eurocash

предлага изчерпателен пакет
услуги за възстановяване на ДДС, като се оповава на дългогодишния си опит с данъчните
власти в страните-членки на Европейския съюз.
Фирмата е основана през 1995 г., а от 2005 г.
оперира и Eurocash Corporation Bulgaria.



προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών για την επιστροφή ΦΠΑ,
βασιζόμενη στην πολύχρονη εμπειρία της με τις
φορολογικές αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1995 και
από το 2005 λειτουργεί η Eurocash Corporation
Bulgaria.
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 Крисметал ЕООД е учредена през 2002

 Η εταιρεία Chrysmetal Ltd. ιδρύθηκε

г. и е член на CHRYSSAFISI   S.A. Group Гърция.
Фирмата специализира в търговия с промишлена арматура, предназначена за тръбопроводни инсталации за вода, пара, пропан-бутан,
природен газ, химически и абразивни флуиди за
различни производствени линии, включително
за хранителната, химическата и фармацевтична
промишлености. Повече за Крисметал ЕООД
четете в рубриката „Членове”.

το 2002 και είναι θυγατρική της εταιρείας Χρυσαφίδης ΑΕ. Η «Chrysmetal ltd» εφοδιάζει τη βιομηχανία, τις κατασκευαστικές και τεχνικές εταιρείες,
τη ναυτιλία και τα εμπορικά καταστήματα, με εξοπλισμό για δίκτυα νερού, ατμού, υγραερίου, φυσικού αερίου, χημικών, τροφίμων, φαρμάκων και
πετρελαιοειδών. Περισσότερα για την Chrysmetal
ltd. διαβάστε στη στήλη «Μέλη».

 Обединена млечна компания
АД е водеща компания в млекопреработва-

 Η United Milk Company (UMC) SA

телния бранш, с дългогодишен опит в родното
производство на кисело и прясно мляко и
хубаво българско сирене, датиращ от 1953 г. В
съвременния си вид компанията съществува
от м. март 1998 г. Тя е най-голямата българска
млечна компания, която стои зад популярните
български млечни продукти с марките „Верея”,
„Фибела”, както и „Виталакт”, „Русалка”, „Ханско”.

είναι ηγετική εταιρία στο γαλακτοκομικό τομέα,
με μακρά εμπειρία στην παραγωγή νωπού γάλακτος και γιαουρτιού και εξαιρετικού βουλγαρικού τυριού, που χρονολογείται από το 1953. Στη
σύγχρονη μορφή της η εταιρεία υπάρχει από τον
Μάρτιο του 1998. Είναι η μεγαλύτερη βουλγαρική
γαλακτοκομική εταιρεία, η οποία είναι πίσω από
τα δημοφιλή βουλγαρικά γαλακτοκομικά προϊόντα που φέρουν τα εμπορικά σήματα Verea,
Fibela καθώς και Vitalakt, Rusalka, Hansko.

 Палиррия България е дъщерна
фирма на Palirria-Souliotis SA, която вече 50
години работи в сектора на готовите храни в
Гърция. Присъствието й в България датира от
2000 г. със седалище в Нова Загора.  Повече за
Палиррия България четете в рубриката „Членове”.

 Η εταιρεία «Palirria Bulgaria»

 Ревма ТМ ООД е клон на Tehnomat SA
Greece и търгува с електроматериали, автоматика и осветителни тела. Онлайн каталог може
да намерите на http://revma.911.bg.

 Η Revma ТМ Ltd.

είναι
θυγατρική της «Παλίρροια-Σουλιώτης Α.Ε.» η
οποία δραστηριοποιείται εδώ και 50 χρόνια στον
τομέα των έτοιμων τροφίμων στην Ελλάδα. Η
παρουσία της στη Βουλγαρία ξεκίνησε το 2000
με έδρα τη Νόβα Ζαγόρα. Περισσότερα για την
Palirria Bulgaria διαβάστε στη στήλη «Μέλη».

είναι θυγατρική της
Tehnomat SA Greece και δραστηριοποιείται στο
εμπόριο ηλεκτρικών ειδών και φωτιστικών. Μπορείτε να βρείτε online κατάλογο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://revma.911.bg.
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Παράδοση και
απόλαυση στην
αρτοποιία και τη
ζαχαροπλαστική
Στο συμβουλευτικό κέντρο Alma
Libre επαγγελματίες αποκαλύπτουν
τα μυστικά της υγιεινής διατροφής
με σκοπό την ικανοποίηση των
τελικών καταναλωτών

Традиция
и наслада

в хлебарството и
сладкарството
В консултантски център „Алма
либре” професионалисти
разкриват тайните на
здравословното хранене
с цел удоволствието на
крайните консуматори

В

края на месец август над 100 души от цялата
страна се събраха в Консултантски център „Алма
Либре” на най-сладкото „училище”. Темата на техния „урок” бе „Френски и гръцки макарон: нови
тенденции в сладкарството”. Подобни събития
се провеждат в центъра три-четири пъти месечно и са безплатни за всички участници.

10

Σ

το τέλος του Αυγούστου, πάνω από 100 άτομα από
ολόκληρη τη χώρα συγκεντρώθηκαν στο συμβουλευτικό κέντρο Alma Libre για το πιο γλυκό «σχολείο».
Το θέμα της του «μαθήματός» τους ήταν «Γαλλικά
και Eλληνικά μακαρόνια: νέες τάσεις στη ζαχαροπλαστική». Παρόμοιες εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο κέντρο
τρεις ή τέσσερις φορές το μήνα και είναι δωρεάν για όλους τους
συμμετέχοντες.
«Απόλαυση, ευχαρίστηση, πειρασμός» – υπό το σύνθημα αυτό
ο πρόεδρος της εμπορικής εταιρείας Alma Libre, ο κ. Γιάννης Λιόλιος άνοιξε το συμβουλευτικό κέντρο της εταιρείας το Μάιο.
«Διά βίου μάθηση και ανάπτυξη, προσφορά και ζήτηση νέων
συνταγών και τεχνολογιών στον τομέα της αρτοποιίας και της
ζαχαροπλαστικής είναι ο στόχος του κάθε επαγγελματία που σέβεται τους πελάτες του,» λέει ο κ. Λιόλιος. «Εμείς στην Alma Libre από
το 1992 πουλάμε προϊόντα διατροφής σε επαγγελματίες, αλλά
αυτό δεν είναι αρκετό. Μαζί με τα προϊόντα πρέπει να προσφέρονται καινοτόμες τεχνολογίες, νέες ιδέες, διαφορετικές αντιλήψεις.
Γι’αυτό δημιουργήσαμε αυτό το συμβουλευτικό κέντρο».  
Μερικούς μήνες αργότερα, το κέντρο έχει γίνει ένας τόπος
όπου ερασιτέχνες και επαγγελματίες από όλη τη χώρα μπορούν
να μάθουν περισσότερα σχετικά με τα μυστικά της ζαχαροπλαστικής και της αρτοποιίας.
«Καθοριστικό για πολλούς από τους ζαχαροπλάστες στη
Βουλγαρία είναι το πώς να επιτευχθεί όσο το δυνατόν χαμηλότερο
κόστος των γλυκών και όχι το πώς να προσφέρουν απόλαυση σε
μια λογική τιμή για τον πελάτη», λέει ο κ. Λιόλιος.
Πώς αναγνωρίζουμε το καλό γλυκό; Ορίστε μερικές από τις
βασικές αρχές που μπορείτε να μάθετε αν επισκεφθείτε κάποια
από τις εκδηλώσεις ή όπως ο κ. Λιόλιος τις αποκαλεί «γαστρονομικές γιορτές» του Alma Libre:
 Το γλυκό δεν πρέπει να κολλάει στον ουρανίσκο – αυτό
είναι αποτέλεσμα από λίπη χαμηλής ποιότητας.  
 Το γλυκό πρέπει να λιώνει στο στόμα και να γίνονται αισθητά
τα φυσικά αρώματα από φυσικά προϊόντα (σοκολάτα,
κρέμα γάλακτος, φρούτα, κλπ.).
 Το ύψος του κέικ δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από
5 εκατοστά ώστε να μπορεί κανείς να δοκιμάσει όλα τα
στρώματα και να νιώσει το συνδυασμό των γεύσεων, οι
οποίες πρέπει να είναι έντονες και ισορροπημένες.
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„Наслада, удоволствие, изкушение” – под това мото президентът на търговската фирма „Алма Либре” Янис Лиолиос
открива консултантския център на фирмата през месец май.
„Доживотно обучение и развитие, търсенето и предлагането на нови рецепти и технологии в сладкарство и хлебарство е задачата на всеки професионалист който уважава клиентите си”, казва г-н Лиолиос. „Ние в „Алма Либре” от 1992 г.
продаваме хранителни продукти на професионалисти, но
това вече не е достатъчно. Заедно с продуктите трябва да се
предлагат новаторски технологии, нови идеи, различни концепции. За това създадохме този консултански център”.  
Няколко месеца по-късно, центърът се е превърнал
в място, където любители и професионалисти от цялата
страна могат да научат повече за тайнствата на сладкиша и
хлебопроизводството.
„Определящо за множество от сладкарите в България е
как да се постигне максимално по-ниска себестойност на
сладкиша, а не как да се предизвиква наслада с приемлива
цена за клиента”, казва г-н Лиолиос.
А какво отличава добрият сладкиш? Ето някои от основните принципи, които можете да научите, ако посетите
някое от събитията или, както г-н Лиолиос ги нарича, „кулинарните празници” на „Алма либре”:
 Сладкишът не трябва да залепва за небцето; залепването е резултат от нискокачествени мазнини.
 Сладкишът трябва да се топи в устата и да се освобождават естествени аромати от натурални продукти
(шоколад, млечна сметана, плодове и др).
 Височината на тортата не трябва да бъде повече от 5 см,
за да може да се вкусят всички пластове и да се усети
комбинацията от вкусовете, които трябва да бъдат концентрирани и плътни.
 Визията и декорацията трябва да бъде семпла, да отразява символично съдържанието и вкуса на сладкиша и
да отговаря на естетическите предпочитания на съвременните потребители.
„Алма либре” е дистрибутор на 26 избрани международни производители на сладкарски и хлебарски продукти, предлагайки повече от 400 артикула. Те са избрани по
следните критерии: много високо качество, много лесни за
употреба, здравословни.
„Ние предлагаме нашите сладкарски продукти на професионални сладкари и хлебопроизводители заедно с технологии
и идеи за достигане на желаното, т. е. постигане на изкушението. И в консултантския център, и по време на демонстрации
в обекти на наши клиенти ние предлагаме нови сладкарски
съчетания, нови практики и технологии и нови рецепти, за да
разширим сладкарския диалог, който се отвори през последните години в България”, подчерта г-н Лиолиос.
Консултантски център „Алма Либре” заедно с партнъорите си от „Атинския гастрономичен център” вече обработват новия си проект за предлагане на суровини за хлебо
производство с лозунга „Хлебарство: по пътя на традицията.”
През първата половина на месец септември „Алма
либре” организира презентации на следните теми: „Европейски сладкарски решения: отговор в условията на криза”
(04.09.2009 г.) и  „Декорацията в съвременното сладкарство:
нови концепции” (09.09.2009 г.).  

ΕιδΗσεις

Η όψη και  τα  κοσμητικά στοιχεία  πρέπει να είναι απλά, να
αντιστοιχούν συμβολικά στο περιεχόμενο και τη γεύση του
γλυκού και να ικανοποιούν τις αισθητικές προτιμήσεις του
σύγχρονου καταναλωτή.
Η εταιρεία Alma Libre είναι διανομέας 26 επιλεγμένων διεθνών
παραγωγών προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, προσφέροντας περισσότερα από 400 είδη. Η επιλογή τους έχει γίνει
σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: να έχουν πολύ υψηλή ποιότητα, να είναι πολύ εύκολα στη χρήση, να είναι υγιεινά.
«Προσφέρουμε τα προϊόντα μας σε επαγγελματίες στη ζαχαροπλαστική και την αρτοποιία μαζί με τεχνολογία και ιδέες για την
επίτευξη των στόχων, δηλαδή για την επίτευξη του πειρασμού. Και
στο συμβουλευτικό κέντρο, και κατά τις παρουσιάσεις σε πελάτες
μας, προσφέρουμε νέους συνδυασμούς ζαχαροπλαστικής, νέες
πρακτικές και τεχνολογίες, καθώς και νέες συνταγές για να διευρύνουμε το διάλογο στη ζαχαροπλαστική που γίνεται τα τελευταία
χρόνια στη Βουλγαρία.» τόνισε ο κ. Λιόλιος.
Το συμβουλευτικό κέντρο Alma Libre, μαζί με τους εταίρους του
από το Κέντρο Γαστρονομίας της Αθήνας, ήδη δουλεύουν στο νέο
έργο τους – την προμήθεια πρώτων υλών στις βιομηχανίες αρτοποιίας με το σύνθημα «Αρτοποιία: στο δρόμο της παράδοσης.»
Κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου το Alma
Libre διοργανώνει παρουσιάσεις στα ακόλουθα θέματα: «Ευρωπαϊκές λύσεις ζαχαροπλαστικής: αντίδραση σε καιρό κρίσης»
(04.09.2009) και «Η διακόσμηση στη σύγχρονη ζαχαροπλαστική:
νέες αντιλήψεις» (09.09.2009).   


Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχή στις εκδηλώσεις
του Alma Libre καλέστε 02 9379961, 0878 690025.

За повече информация и участие в събитията на „Алма
либре” се обадете на 02 9379961, 0878 690025.
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Снимка: Анелия Николова

ПОЛИТИКА

Кабинет на промяната
Правителството на Бойко Борисов
обещава промяна на всички нива

Б

Петър Костадинов

ойко Борисов спечели парламентарните избори
през месец юли с обещание за ново начало в политическите отношения в страната. Всеки опозиционен лидер предлага промяна, когато се стреми към
властта, но в случая на Борисов тази промяна дойде
неспредствено със съставянето на новия кабинет в лицата на
новите министри и техните портфолиа.
Закрити бяха министерствата на държавната администрация и министерството на бедствията и авариите, както и
две от министерските позиции в предишния кабинет: тези на
министър по европейските въпроси и на министър, отговарящ за усвояването на европейските фондове. Докато първата
позиция беше създадена, за да се запълни формулата 8:5:3 на
министерски постове в предишния коалиционен кабинет на
Сергей Станишев и често беше поставяна под съмнение, то
съществуването на поста на министър по еврофондовете в
лицето на Меглена Плугчиева беше силно приветствано от
Европейската комисия, с оглед критиките, които България
търпи в усвояване на европейските фондове. В кабинета на
Борисов контрола върху тях се премести под директната власт
на финансовия министър, който получи ранг на заместникминистър председател, подобно на Плугчиева.
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Η κυβέρνηση
της αλλαγής

Η κυβέρνηση του Μπόϊκο
Μπορίσοφ υπόσχεται αλλαγή
σε όλα τα επίπεδα
ΠΕΤΑΡ ΚΟΣΤΑΝΤΙΝΟφ

Ο Μπόϊκο Μπορίσοφ κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές τον Ιούλιο με την υπόσχεση για μια νέα αρχή στις πολιτικές σχέσεις της
χώρας. Ο κάθε ηγέτης της αντιπολίτευσης προτείνει αλλαγή όταν
επιδιώκει την εξουσία, αλλά στην περίπτωση του Μπορίσοφ αυτή
η αλλαγή ήρθε αμέσως μετά τη σύσταση της νέας κυβέρνησης στα
πρόσωπα των νέων υπουργών και των χαρτοφυλακίων τους.
Καταργήθηκαν το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και το
Υπουργείο κρατικής πολιτικής στον τομέα των Καταστροφών και
των Ατυχημάτων, καθώς και δύο από τις υπουργικές θέσεις στην
προηγούμενη κυβέρνηση: εκείνες του υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και του υπουργού που ήταν αρμόδιος για την απορρόφηση
των Κοινοτικών Πόρων. Ενώ η πρώτη θέση δημιουργήθηκε για
να συμπληρωθεί η φόρμουλα 8:5:3 των υπουργικών θέσεων στην
προηγούμενη κυβέρνηση συνασπισμού του Σεργκέι Στανίσεφ
και συχνά αντιμετωπίζονταν με καχυποψία, η ύπαρξη της θέσης

αύγουστος – σεπτέμβριος 2009

Снимка: Надежда Чипева

Съкращенията бяха в синхрон с едно от основните предизборни обещания на ГЕРБ – намаляване на публичните разходи
и администрация. Именно с оглед на това обещание мнозина
приеха като изненадващи ходове създаването на министерство на спорта (досегашната държавна агенция за младежта и
спорта беше издигната в ранг министерство, както в кабинета
на Симеон Сакскобурготски 2001-2005), създаването на поста
министър без портфейл, който да отговаря за българите в
чужбина, включването на сектор информационни технологии
към министерството на транспорта и преместването на сектор
туризъм към министерството на икономиката и енергетиката,
което създаде поредната мега структура в държавата.
Като цяло кабинетът Борисов успя да намали министерските постове от 17 на 16 – далеч от обещаното силно съкращаване на администрация, което според новите министри ще се
случи със съкращаване на постове на заместник-министри.
По-голяма промяна се състоя по отношение на новите
министри. С изключение на петима, никой от останалите 11
министри няма предишен политически опит, като повечето от
тях идват директно от света на бизнеса. Медиите бързо определиха кабинета на Борисов като кабинет на технократите, за
разлика от кабинета на Станишев, в който всички министри
бяха с партийни назначения на квотен принцип. Повечето
наблюдатели приветстваха бизнес ориентацията на новите
министри като положителна за България във време на икономическа криза, когато трябва да се съкращават разходи, да
се оптимизира администрацията и да се постигне по-голяма
ефикасност, все неща поставени от Борисов като приоритет
на неговия кабинет.
Голяма част от новите министри не крият, че смятат да
използват успешния си опит в частния сектор в управлението
на страната, което, според критиците на кабинета от бившата
управляваща Българска социалистическа партия, може да
се отрази на социалните придобивки на много хора. Засега
новите министри демонстрират воля, че това няма да се случи
и че са готови да търсят баланса между добри управленци и
бизнесмени. Дали ще успеят зависи от това, доколко икономическата криза ще се задълбочи за България, особено в наближаващите зимни месеци, традиционно изпълнени с напрежение за всички управляващи.

ΠολιτικΑ

του υπουργού των Ευρωκονδυλίων στο πρόσωπο της Μεγκλένα
Πλουγκτσίεβα είχε ιδιαίτερα θερμή υποδοχή από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή εν όψη της κριτικής την οποία η Βουλγαρία δέχεται όσον
αφορά την απορρόφηση των κοινοτικών πόρων. Στην κυβέρνηση
του Μπορίσοφ ο έλεγχος των ευρωκονδυλίων μεταβιβάστηκε
στην άμεση εποπτεία του υπουργού Οικονομικών, ο οποίος έλαβε
το βαθμό του Αναπληρωτή Πρωθυπουργού, παρόμοια με την κ.
Πλουγκτσίεβα.
Οι περικοπές ήταν σε αρμονία με μία από τις βασικές προεκλογικές υποσχέσεις του GERB – μείωση των δημοσίων δαπανών
και της διοίκησης. Ακριβώς λόγω αυτής της υπόσχεσης, πολλοί
δέχτηκαν με έκπληξη τέτοιες κινήσεις όπως τη δημιουργία υπουργείου Αθλητισμού (ο πρώην Οργανισμός Νεολαίας και Αθλητισμού μετατράπηκε σε υπουργείο, όπως και στην κυβέρνηση του
Simeon Saxkoburggotski 2001-2005), τη δημιουργία του πόστου
του υπουργού ’Ανευ Χαρτοφυλακίου, ο οποίος να είναι υπεύθυνος
για τους Βούλγαρους της Διασποράς, την ένταξη των τεχνολογιών
πληροφορικής στις αρμοδιότητες του υπουργείου Μεταφορών
και τη μεταβίβαση του τομέα του τουρισμού στο υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας, με το οποίο δημιουργήθηκε η επόμενη στη
σειρά «μεγαδομή» στο κράτος.
Γενικά η κυβέρνηση του Μπόϊκο Μπορίσοφ κατάφερε να μειώσει τις υπουργικές θέσεις από 17 σε 16 – μακριά από την υπόσχεση
για μεγάλες περικοπές στη διοίκηση, το οποίο σύμφωνα με τους
νέους υπουργούς θα συμβεί με τις περικοπές των θέσεων των αναπληρωτών υπουργών.
Μεγαλύτερη αλλαγή πραγματοποιήθηκε σε σχέση με τους
νέους υπουργούς. Με την εξαίρεση πέντε από αυτούς, κανένας
από τους υπόλοιπους 11 υπουργούς δεν έχει προηγούμενη πολιτική εμπειρία, αφού οι περισσότεροι προέρχονται απευθείας από
τον επιχειρηματικό κόσμο. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γρήγορα
χαρακτήρισαν την κυβέρνηση του Μπορίσοφ ως κυβέρνηση
τεχνοκρατών, σε αντίθεση με την κυβέρνηση του Στανίσεφ, όπου
όλοι οι υπουργοί είχαν διοριστεί κομματικά με βάση τις σχετικές
ποσοστώσεις. Οι περισσότεροι παρατηρητές καλωσόρισαν το νέο
επιχειρηματικό προσανατολισμό των νέων υπουργών ως θετικό για
τη Βουλγαρία σε μια εποχή οικονομικής κρίσης, όταν πρέπει να μειωθούν οι δαπάνες, να βελτιστοποιηθεί η διοίκηση και να επιτευχθεί
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα – όλο πράγματα που τίθενται
από τον Μπορίσοφ ως προτεραιότητα της κυβέρνησής του.
Μεγάλο μέρος των νέων υπουργών δεν κρύβουν ότι σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν την επιτυχή εμπειρία τους στον ιδιωτικό
τομέα για τη διαχείριση της χώρας, κάτι το οποίο, σύμφωνα με τους
επικριτές της κυβέρνησης του πρώην κυβερνώντος Βουλγαρικού
Σοσιαλιστικού Κόμματος (BSP), μπορεί να επηρεάσει τα κοινωνικά οφέλη πολλών ανθρώπων. Σήμερα, οι νέοι υπουργοί θα πουν
βέβαια με αποφασιστικότητα ότικάτι τέτοιο δε θα συμβεί και ότι
είναι έτοιμοι να αναζητήσουν την ισορροπία μεταξύ καλών κυβερνώντων και επιχειρηματιών. Το αν θα επιτύχουν εξαρτάται από το
πόσο η οικονομική κρίση θα επηρεάσει τη Βουλγαρία, ιδιαίτερα
κατά τους προσεχείς χειμερινούς μήνες, οι οποίοι κατά παράδοση
είναι γεμάτοι με ένταση για όλους τους κυβερνώντες.

Ще оправдае ли кабинетът на Бойко Борисов очакванията на електората
предстои да видим през следващите четири години.
Αν η κυβέρνηση του Μπόικο Μπορίσοφ θα δικαιολογήσει τις προσδοκίες του
εκλογικού σώματος, μένει να το δούμε τα επόμενα τέσσερα χρόνια.
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ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΣ;
Снимка: Цветелина Ангелова

КОЙ КОЙ Е?
Симеон Дянков
Финансов
министър

Един от водещите икономисти на Световната
Банка, Симеон Дянков,
се завърна в България след 14-годишно
отсъствие, за да заеме
поста на вицепремиер
и министър на финансите. Така той се превърна в един от ключовите хора в кабинета на
Бойко Борисов.
Видимо е, че Дянков
се радва на изключителната подкрепа на Борисов и не случайно името
му беше едно от първите,
който Борисов разкри пред медиите. С това той даде ясен знак,
че финансовата стабилност и стриктната фискална политика
на страната ще е негов приоритет. В тази насока са и важните
задачи, които Дянков си постави: оптимизация на публичната
администрация, мерки срещу намаляване на бюрокрацията и
икономическата рецесия, а също така и повишаване събираемостта на данъците и борба срещу митническата контрабанда.
По отношение на бизнес средата Дянков обеща по-ускорено
възстановяване на ДДС, което е едно от основните искания на
бизнеса в България. По друго основно искане Дянков се обяви
за по-ниски социални осигуровки и предизвика реакцията на
новия социален миистър, който предложи това намаление да
стане плавно за следващите четири години, а не наведнъж с
пет пункта, както бизнесът предлага.

Цветан Цветанов
Министър на вътрешните работи
Другия вицепремиер в правителството на Бойко Борисов и
вътрешен министър Цветан Цветанов може да се определи
като дясната ръка на министър-председателя. Назначението
на Цветанов събуди най-малко изненади, предвид дългогодишната му работа за министерството на вътрешните работи
и близките отношения, които той има с Борисов.
При назначаването си Цветанов се обяви за възстановяване на авторитета на българския полицай, повишаване степента на сигурност на гражданите и подобряване работата на
полицията в разкриване и предотвратяване на престъпления,
включително корупцията по високите етажи. Засега Цветанов
успя да постигне редица структурни промени в министерството, главно чрез разместване на позиции. Той също така
показа, че полицаите винаги могат да разчитат на неговата
подкрепа. Цветанов заяви личната си подкрепа към група
полицаи, съдени за полицейска бруталност, довела до смърт
на арестант през 2005, което не беше прието особенно добре
от новия правосъден министър.
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Συμεών Ντιάνκοφ
Υπουργός Οικονομικών
Ένας από τους κορυφαίους οικονομολόγους της Παγκόσμιας
Τράπεζας, ο Συμεών Ντιάνκοφ επέστρεψε στη Βουλγαρία μετά
από 14 χρόνια απουσίας για να αναλάβει τη θέση του Αναπληρωτή Πρωθυπουργού και υπουργού Οικονομικών. Έτσι, έγινε
ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα στην κυβέρνηση του Μπόϊκο
Μπορίσοφ.
Είναι προφανές ότι ο κ. Ντιάνκοφ έχει την αποκλειστική στήριξη του Μπορίσοφ και όχι τυχαία το όνομά του ήταν ένα από
τα πρώτα που ο Μπορίσοφ αποκάλυψε στα μέσα ενημέρωσης.
Με αυτό έδωσε σαφές σήμα ότι η οικονομική σταθερότητα και η
αυστηρή δημοσιονομική πολιτική της χώρας θα είναι προτεραιότητά του. Σ’αυτή την κατεύθυνση είναι και οι σημαντικοί στόχοι
που ο κ. Ντιάνκοφ έθεσε στον εαυτό του: βελτιστοποίηση της
δημόσιας διοίκησης, μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας
και της οικονομικής ύφεσης, καθώς και βελτίωση του συστήματος συλλογής των φόρων και καταπολέμηση του λαθρεμπορίου
στα τελωνεία. Όσον αφορά το επιχειρηματικό περιβάλλον ο κ.
Ντιάνκοφ υποσχέθηκε πιο γρήγορη επιστροφή του ΦΠΑ, κάτι
που είναι ένα από τα κύρια αιτήματα των επιχειρήσεων στη
Βουλγαρία. Σχετικά με ένα άλλο κύριο αίτημα, ο κ. Ντιάνκοφ
τάχθηκε υπέρ χαμηλότερων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
και προκάλεσε την αντίδραση του νέου υπουργού Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, ο οποίος πρότεινε αυτή η μείωση να γίνει ομαλά
στα επόμενα τέσσερα χρόνια και όχι αμέσως και κατά  5 ποσοστιαίες μονάδες που προτείνουν οι επιχειρήσεις.
Снимка: Цветелина Ангелова

ПОЛИТИКА

Τσβετάν Τσβετάνοφ
Υπουργός
Εσωτερικών

Ο άλλος Αντιπρόεδρος της
κυβέρνησης του Μπόϊκο
Μπορίσοφ και υπουργός
Εσωτερικών, Τσβετάν Τσβετάνοφ μπορεί να χαρακτηριστεί
ως το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού. Ο διορισμός του κ.
Τσβετάνοφ ήταν η μικρότερη
έκπληξη, έχοντας υπόψη τη
πολύχρονη εργασία του στο
υπουργείο Εσωτερικών και
τις στενές σχέσεις που έχει με τον κ. Μπορίσοφ.
Κατά τον διορισμό του ο Τσβετάνοφ δήλωσε ότι θα εργαστεί
για την αποκατάσταση του κύρους της βουλγαρικής αστυνομίας,
για την αύξηση της ασφάλειας των πολιτών και την βελτίωση της
δουλειάς της αστυνομίας στον εντοπισμό και την πρόληψη του
εγκλήματος, περιλαμβανομένης της διαφθοράς σε υψηλά επίπεδα. Προς το παρόν ο κ. Τσβετάνοφ κατάφερε να πραγματοποιήσει μια σειρά διαρθρωτικών αλλαγών στο υπουργείο, κυρίως,
με την αλλαγή των πόστων. Έδειξε επίσης ότι οι αστυνομικοί
πάντα μπορούν να υπολογίζουν στην υποστήριξή του. Ο κ. Τσβετάνοφ εκδήλωσε την προσωπική του υποστήριξη σε μιά ομάδα  
αστυνομικών που έχουν διωχθεί δικαστικώς για   αστυνομική
βαρβαρότητα, η οποία οδήγησε στο θάνατο ενός κρατουμένου,
το 2005,κάτι  που  δεν έγινε ιδιαίτερα καλά αποδεκτή από τον νέο
υπουργό Δικαιοσύνης.
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Снимка: Юлия Лазарова

Без съмнение Трайчо Трайков има един от най-тежките
портфолиа като министър на
икономиката, енергетиката и
туризма. На практика неизвестния за широката публика
Трайков обеща да работи за
енергийната независимост
на България и подобряване
на бизнес климата в страната за привличане на чуждестранни
инвестиции. В последните години редица икономисти поставиха под съмнение нуждата от съществуване на министерство
на икономиката, което е може би причината Борисов да се спре
на човек, който идва от енергийния сектор. Трайков е работил
в една от електроразпределителните компании в България и
като такъв беше съвсем естествено да се концентрира върху
подписаните от предишното правителство редица документи,
обвързващи страната с няколко мащабни енергийни проекти,
развивани основно от Русия. Едно от обещанията на Борисов
беше да замрази повечето от тези скъпоструващи проекти и
да се концентрира върху сътрудничество в рамките на Европейския съюз.

Маргарита Попова
Министър на правосъдието

Снимка: Надежда Чипева

Прокурор Маргарита Попова беше едно от малкото имена,
посочени в последния доклад на Европейската комисия за
напредъка на България по глава правосъдие и вътрешен ред,
като позитивен пример за борбата срещу корупцията. Точно
тогава дойде и назначението й като министър на правосъдието, което беше приветствано както в България така и в чужбина. Попова обеща и вече сформира съвет към министерството, който да приема предложения за реформа в системата
от всички звена, с цел да се преодолеят критиките на ЕК към
българското правосъдие. Това беше добър сигнал за подобряване комуникацията между министерство, съдии, прокурори
и полиция в страната.

Румяна Желева
Министър на
външните работи
За трети път в историята на
България жена беше избрана за
външен министър в лицето на
преподавателя по социология
и втори мандат евродепутат
Румяна Желева. До последно
медиите спекулираха, че външен министър ще стане друг
бивш евродепутат, Николай
Младенов, който беше изненадващо предпочетен за министър
на отбраната. Това само подсили

Τράιτσο Τράικοφ
Υπουργός Οικονομίας, Ενέργειας και
Τουρισμού
Αναμφίβολα ο Τράιτσο Τράικοφ έχει ένα από τα πιο «βαριά» χαρτοφυλάκια ως υπουργός Οικονομίας, Ενέργειας και Τουρισμού.
Ο σχεδόν άγνωστος στο κοινό κ. Τράικοφ δεσμεύτηκε να εργαστεί για την ενεργειακή ανεξαρτησία της Βουλγαρίας και για τη
βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στη χώρα με στόχο την
προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Τα τελευταία χρόνια, αρκετοί
οικονομολόγοι αμφισβήτησαν την ανάγκη για την ύπαρξη του
υπουργείου οικονομίας, που είναι ίσως και ο λόγος για τον οποίο
ο Μπορίσοφ επέλεξε άνθρωπο που προέρχεται από τον τομέα
της ενέργειας. Ο κ. Τράικοφ έχει εργαστεί σε μία από τις εταιρείες
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη Βουλγαρία και, ως εκ τούτου ήταν φυσικό να συγκεντρωθεί στα έγγραφα που υπέγραψε
η προηγούμενη κυβέρνηση και δεσμεύουν την χώρα με πολλά
μεγάλα ενεργειακά έργα, που αναπτύχθηκαν κυρίως από τη
Ρωσία. Μια από τις υποσχέσεις του κ. Μπορίσοφ ήταν να παγώσει τα περισσότερα από αυτά τα ακριβά έργα και να επικεντρωθεί στη συνεργασία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Снимка: Анелия Николова

Трайчо Трайков
Министър на
икономиката,
енергетиката и
туризма

ΠολιτικΑ

Μαργκαρίτα
Ποπόβα
Υπουργός
Δικαιοσύνης

Η εισαγγελέας Μαργκαρίτα
Ποπόβα ήταν ένα από τα λίγα
ονόματα που αναφέρθηκαν
στην τελευταία έκθεση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την πρόοδο της Βουλγαρίας
στο κεφάλαιο της δικαιοσύνης και εσωτερικών διαδικασιών ως θετικό παράδειγμα
για την καταπολέμηση της
διαφθοράς. Ακριβώς τότε
ακολούθησε ο διορισμός της
ως υπουργού Δικαιοσύνης,
ο οποίος έγινε ευνοϊκά δεκτός τόσο στη Βουλγαρία όσο και στο
εξωτερικό. Η κ. Ποπόβα υποσχέθηκε να θεσπίσει ένα συμβούλιο
στο υπουργείο, το οποίο να εγκρίνει τις προτάσεις για μεταρρύθμιση του συστήματος από όλες τις υπηρεσίες, προκειμένου να
ξεπεραστεί η κριτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βουλγαρική δικαιοσύνη. Αυτό ήταν ένα καλό μήνυμα για τη βελτίωση
της επικοινωνίας μεταξύ του υπουργείου, των δικαστών, των
εισαγγελέων και της αστυνομίας στη χώρα.

Ρουμιάνα Ζέλεβα
Υπουργός Εξωτερικών
Για τρίτη φορά στην ιστορία της Βουλγαρίας εξελέγη γυναίκα ως
υπουργός Εξωτερικών στο πρόσωπο της καθηγήτριας κοινωνιολογίας και ευρωβουλευτή δεύτερης θητείας Ρουμιάνα Ζέλεβα.
Μέχρι την τελευταία στιγμή τα μέσα ενημέρωσης πιθανολογούσαν ότι υπουργός εξωτερικών θα γίνει άλλος πρώην ευρωβουλευτής, ο Νικολάι Μλαντένοφ, ο οποίος σαν έκπληξη εξελέγη
υπουργός Εθνικής Άμυνας. Αυτό μόνο ενίσχυσε τις εικασίες ότι
ο κ. Μλαντένοφ θα αντικαταστήσει την κ. Ζέλεβα ως υπουργό
Εξωτερικών το φθινόπωρο, όταν η Βουλγαρία θα πρέπει να
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Николай Младенов
Министър на отбраната
Назначаването на Николай Младенов
за министър на отбраната безспорно
е една от изненадите в кабинета на
Борисов, тъй като Младенов никога
не е работил в сектора на отбраната
в България, въпреки неговата ангажираност в мисии на ЕС в чужбина.
Младенов се обяви за пълна прозрачност в работата на министерството,
подкрепа за наскоро въведения
интегриран модел на управление в
армията и проверка на редица сделки
с имоти на министерството.

Росен Плевнелиев
Министър на регионалното развитие и
благоустройството

Божидар Нанев
Министър на
здравеопазването

Снимка: Анелия Николова

Един от водещите представители на бизнеса в България, Росен
Плевнелиев, беше назначен като министър на регионалното
развитие и благоустройството с ясната цел да ускори работата
по изграждане на магистрали в България. Това министерство
се оказа едно от най-проблемните при предишната администрация, с множество скандали за корупция и малко построени пътища. Като човек с дъги години опит в строителния
бранш в страната, Плевнелиев се обяви за преструктуриране
на Националната агеция пътна инфраструктура и прозрачност
в обществените поръчки на министерството, както и за ревизия на стари договори, при които има съмнения за корупция.
Едно от първите направени от него разкрития е, че министерството на практика е изхарчило почти целия си бюджет за тази
година, което поставя под съмнение изпълнението на редица
договори за строителство.

Здравният министър Божидар Нанев е един от най-малко
познатите лица в новия кабинет.
Водещ хирург, Нанев наскоро
беше избран за председател на
Българския лекарски съюз и
като такъв се обяви за подобрение на работата между лекарите
и здравната каса. Въпроса за
демонополизацията на здравната каса, който не беше решен
от предишното правителство, е сред приоритетите на новия
министър. Засега обаче той се обяви за нуждата от частни
здравни фондове, но при условие за запазване на приоритетната
роля на държавната здравна каса като компромисен вариант.
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ορίσει τον επίτροπό της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως πρώτη
προτεραιότητα η Ζέλεβα έβαλε την ανάπτυξη των σχέσεων
καλής γειτονίας και την ενίσχυση της θέσης της Βουλγαρίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Νικολάι Μλαντένοφ
Υπουργός Άμυνας
Ο διορισμός του Νικολάι Μλαντένοφ ως υπουργού Άμυνας είναι
σίγουρα μία από τις εκπλήξεις στην κυβέρνηση του Μπορίσοφ
καθώς ο κ. Μλαντένοφ ποτέ δεν έχει δουλέψει στον αμυντικό
τομέα στη Βουλγαρία, παρά τη συμμετοχή του σε αποστολές της
ΕΕ στο εξωτερικό. Ο κ. Μλαντένοφ τάχθηκε υπέρ της πλήρους
διαφάνειας στη δουλειά του υπουργείου, της στήριξης του πρόσφατα εφαρμοσμένου ολοκληρωμένου μοντέλου διαχείρισης
στο στρατό και του ελέγχου μιας σειράς συναλλαγών με ακίνητα
του υπουργείου.
Снимка: Мария Съботинова

Снимка: Дневник

спекулациите, че Младенов ще замени Желева, като външен
министър през есента, когато България ще трябва да номинира
своя комисар в Европейската комисия. Като основен приоритет
Желева си постави развиване на добросъседските отношения и
засилване позициите на България в Европейския съюз.

Ρόσεν Πλέβνελιεφ
Υπουργός
Περιφερειακής
Ανάπτυξης και
Δημοσίων Έργων

Ένας από τους κορυφαίους
εκπροσώπους των επιχειρήσεων
στη Βουλγαρία, ο Ρόσεν Πλέβνελιεφ διορίστηκε υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων ‘Εργων με το σαφή στόχο
να επιταχύνει τις εργασίες για την
κατασκευή των αυτοκινητόδρομων στη Βουλγαρία. Το εν λόγω υπουργείο έχει αποδειχθεί ως
ένα από τα πιο προβληματικά κατά την προηγούμενη διοίκηση,
με πολλά σκάνδαλα διαφθοράς και λίγους ολοκληρωμένους
αυτοκινητοδρόμους. Ως άνθρωπος με χρόνια εμπειρίας στον
κλάδο των κατασκευών στη χώρα, ο κ. Πλέβνελιεφ ανακοίνωσε
ότι στηρίζει την αναδιάρθρωση της Εθνικής Υπηρεσίας «Οδικές
υποδομές» (NAPI) και τη διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις
του υπουργείου, καθώς και την αναθεώρηση των παλιών συμβάσεων στις περιπτώσεις όπου υπάρχει υποψία διαφθοράς. Μια
από τις πρώτες ανακαλύψεις που έκανε είναι ότι το υπουργείο
στην πράξη έχει ξοδέψει σχεδόν όλο τον προϋπολογισμό του για
το τρέχον έτος, το οποίο θέτει υπό αμφισβήτηση την εφαρμογή
πολλών συμβάσεων κατασκευής.

Μποζιντάρ Νάνεφ
Υπουργός Υγείας
Ο υπουργός υγείας Μποζιντάρ Νάνεφ είναι ένα από τα λιγότερο
γνωστά πρόσωπα στη νέα κυβέρνηση. Ο διάσημος χειρουργός
κ. Νάνεβ πρόσφατα εξελέγη πρόεδρος της Βουλγαρικής Ιατρικής
Ένωσης και υπό την ιδιότητα αυτή δήλωσε υπέρ της βελτίωσης
της συνεργασίας μεταξύ των ιατρών και του Εθνικού Ταμείου
Υγειονομικής Ασφάλισης. Το θέμα για την κατάργηση του μονοπωλίου του ασφαλιστικού ταμείου υγείας, το οποίο δεν λύθηκε
από την προηγούμενη κυβέρνηση, είναι μια από τις προτεραιότητες του νέου υπουργού. Σήμερα, ωστόσο, δήλωσε ότι υποστηρίζει την άποψη ότι χρειάζονται ιδιωτικά ταμεία υγείας, με
την προϋπόθεση να διατηρηθεί η προτεραιότητα του κρατικού
ταμείου υγείας ως μια συμβιβαστική λύση.

Александър Цветков
Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Александър Цветков е един от тримата общински служители
в София, които Бойко Борисов назначи за министри. Цветков
има опит в областта на транспортната политика и като министър ще трябва да работи в синхрон с Плевнелиев за постигане
на своите проритети, а именно размразяването на европейски
фондове за България в областта на транспорта и строежа на
магистрали. Друг проблем, с който Цветков ще трябва да се
справя, е състоянието на Българските държавни железници,
които до последно предишното правителство отказваше да
приватизира. Голямата социална цена, която такава приватизация би имала, без съмнение, ще бъде един от големите
тестове в работата не само на Цветков, но и на целия кабинет.

Тотю Младенов
Министър на труда и социалната политика

Йорданка Фандъкова
Министър на
образованието,
младежта и науката
Бившата директорка на училище и заместник-кмет на
София по образованието,
Йорданка Фандъкова, пое
тежкия ресор с краткосрочната цел да гарантира спокойното започване на учебната
година на 15 септември. Този
ден традиционно се използва
от учителските синдикати за
повдигане въпроса за ниското
заплащане и лоша материална

Снимка: Георги Кожухаров

Снимка: Иван Григоров

Когато бившата социална
министърка
Емилия Масларова
посрещна кмета на
Враца като нов социален министър, тя
каза, че Младенов се
връща в къщи и беше
права. Младенов има
дългодишна кариера
в социалната сфера,
първо като синдикалист, а после и като
шеф на Главна инспекция по труда. По негово време в България се въведе вписването на трудовите договори в единен
регистър, което и досега се счита за едно от добрите решения
в тази сфера. Като свой основен приоритет Младенов посочи
борбата с безработицата, която според него не трябва да се
допуска да премине 10 процента. Друг приоритет е възстановяване на диалога с работодатели и синдикати (прекъснат по
време на предишния кабинет) и мерки, стимулиращи плащането на здравни и социални осигуровки. Младенов се обяви за
намаляване на осигуровките за лоялни работодатели.

Αλεξάνταρ Τσβετκόφ
Υπουργός Μεταφορών,
Πληροφορικής και
Επικοινωνιών

ΠολιτικΑ

Снимка: Надежда Чипева
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Ο Αλεξάνταρ Τσβετκόφ είναι ένας
από τους τρεις υπαλλήλους του
δήμου της Σόφιας, τους οποίους
υπουργοποίησε ο Μπόϊκο Μπορίσοφ. Ο κ. Τσβετκόφ έχει εμπειρία
στον τομέα της πολιτικής μεταφορών και ως υπουργός θα πρέπει να
εργαστεί σε συνεργασία με τον κ. Πλέβνελιεφ για την επίτευξη
των προτεραιοτήτων του, και συγκεκριμένα την αποδέσμευση
των κονδυλίων της ΕΕ για τη Βουλγαρία στον τομέα των μεταφορών και της κατασκευής αυτοκινητοδρόμων. Άλλο πρόβλημα, το
οποίο ο κ. Τσβετκόφ θα πρέπει να χειριστεί είναι η κατάσταση της
βουλγαρικής κρατικής επιχείρησης σιδηροδρόμων, την οποία η
προηγούμενη κυβέρνηση αρνιόταν μέχρι το τέλος να ιδιωτικοποιήσει. Το μεγάλο κοινωνικό κόστος το οποίο θα είχε μια τέτοια
ιδιωτικοποίηση, αναμφίβολα θα είναι μία από τις μεγαλύτερες
δοκιμασίες στη δουλειά όχι μόνο του Τσβετκόφ αλλά και ολόκληρης της κυβέρνησης.

Τότιου Μλαντένοφ
Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων
Όταν η πρώην υπουργός κοινωνικών ασφαλίσεων η κ. Εμίλια
Μασλάροβα καλωσόρισε τον δήμαρχο της Βράτσα ως το νέο
υπουργό, είπε ότι ο Μλαντένοφ γυρίζει σπίτι και είχε δίκιο. Ο κ.
Μλαντένοφ έχει μακροχρόνια σταδιοδρομία στον κοινωνικό
τομέα, αρχικά ως συνδικαλιστής και στη συνέχεια ως επικεφαλής
του εκτελεστικού οργανισμού «Γενική Επιθεώρηση Εργασίας».
Κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Βουλγαρία εφαρμόστηκε
η καταχώριση των συμβάσεων εργασίας σε ένα ενιαίο μητρώο,
το οποίο και τώρα θεωρείται μία από τις καλύτερες λύσεις στον
τομέα αυτό. Κύρια προτεραιότητα του Μλαντένοφ θα είναι η
καταπολέμηση της ανεργίας, η οποία, κατά τη γνώμη, του δεν
πρέπει να επιτραπεί να περάσει το 10 τοις εκατό. Άλλη προτεραιότητα είναι να αποκατασταθεί ο διάλογος με τους εργοδότες
και τα συνδικάτα (ο οποίος διακόπηκε κατά την προηγούμενη
κυβέρνηση) και να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση της πληρωμής εισφορών για κοινωνική ασφάλιση και ασφάλιση υγείας. Ο κ.
Μλαντένοφ τάχθηκε  υπέρ της μείωσης των εισφορών ασφάλισης για τους καλούς εργοδότες.

Γιορντάνκα Φαντάκοβα
Υπουργός Παιδείας, Νεολαίας και Επιστημών
Η πρώην διευθύντρια σχολείου και Αναπληρωτής Δήμαρχος της
Σόφιας υπεύθυνη για την παιδεία, η κ. Γορντάνκα Φαντάκοβα
πήρε το δύσκολο πόστο με το βραχυπρόθεσμο στόχο να εξασφαλίσει την ομαλή έναρξη του σχολικού έτους στις 15 Σεπτεμβρίου.
Αυτή η ημέρα συνήθως χρησιμοποιείται από τα συνδικάτα των
εκπαιδευτικών για να θέσουν το ζήτημα των χαμηλών μισθών
και του φτωχού εξοπλισμού στα σχολεία. Σύμφωνα με την κ.
Φαντάκοβα, παρά τις οικονομικές δυσκολίες, τα χρήματα για την
εκπαίδευση που προβλέπονται στο πλαίσιο του τρέχοντος προϋπολογισμού δε θα περικοπούν. Σε μακροπρόθεσμη βάση η κ.
Φαντάκοβα δήλωσε ότι θα πραγματοποιήσει διάλογο με τα συν-
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Снимка: Асен Тонев

база. Според Фандъкова, въпреки икономическите трудности,
средствата за образование, предвидени в сегашния бюджет,
няма да се съкръщават. В дългосрочен план Фандъкова се
обяви за диалог със синдикати и работодателски организциия
за повдигане стандарта на обучение в страната, както в средното така и във висшето образование. Фандъкова също така
обяви подкрепа за въведените от нейния предшественик
Даниел Вълчев училищни делегирани бюджети и диференцирано заплащане на учителите.

Мирослав
Найденов
Министър на
земеделието и
храните

Ветеринарният
лекар
и шеф на Софийската
общинска фирма „Екоравновесие” Мирослав
Найденов замени на
поста земеделски министър Десислава Танева,
която се отказа в последния момент поради спекулации за конфликт на интереси. Найденов има зад гърба си
нелекия опит със справяне с популацията на бездомни кучета
в София, който беше оценен от Борисов. Като министър Найденов заяви, че ще работи за размразяване на европейските
фондове към българските земеделци и промяна на образа на
министерството, което често се описва в медиите като найкорумпираното министерство в България.

Снимка: Валентина Петрова

Нона Караджова
Министър на околната среда и водите
Новият министър на екологията Нона Караджова е
добре позната от времето,
когато преговаряше с ЕС
в областта на екологията,
в предприсъединителния
период на България за членство в ЕС. Като първа задача
Караджова си постави
проверка на забавеното
изграждане на регионални
сметища и липсата на пречиствателни станции за
отпадъчни води в градовете
с над 10 хиляди жители.
Липсата на депа и станции
може да доведе до наказателна процедура срещу България от ЕК. По отношение на
бизнеса Караджова отмени използването на процедурата на
мълчалив отказ, която в последните години беше основна
причина за забавянето на проекти на над хиляда фирми, свързани с екологията.
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δικάτα και τους οργανισμούς των εργοδοτών για την ανύψωση
του επιπέδου της εκπαίδευσης στη χώρα, τόσο στη δευτεροβάθμια όσο και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η κ. Φαντάκοβα ανακοίνωσε επίσης τη στήριξή της για τους υλοποιημένους από τον
προκάτοχό της κ. Ντανιέλ Βάλτσεφ ειδικούς προϋπολογισμούς
για τα σχολεία και μεταβλητή αμοιβή για τους εκπαιδευτικούς.

Μιροσλάβ Νάιντενοφ
Υπουργός Γεωργίας και Τροφίμων
Ο κτηνίατρος και επικεφαλής της δημοτικής εταιρείας
«Ekoravnovesie» – Σόφια ο κ. Μιροσλάβ Νάιντενοφ αντικατέστησε ,στη θέση του υπουργού Γεωργίας, την Ντεσισλάβα
Τάνεβα η οποία αρνήθηκε την τελευταία στιγμή λόγω των εικασιών για σύγκρουση συμφερόντων. Ο κ. Νάιντενοφ έχει πίσω
από την πλάτη του τη δύσκολη εμπειρία με την αντιμετώπιση του
πληθυσμού των αδέσποτων σκύλων στη Σόφια, η οποία αξιολογήθηκε από τον Μπόϊκο Μπορίσοφ. Ως υπουργός ο κ. Νάιντενοφ
δήλωσε ότι θα δουλέψει για την αποδέσμευση των ευρωπαϊκών
κονδυλίων για τους Βούλγαρους αγρότες και για την αλλαγή της
εικόνας του υπουργείου, το οποίο συχνά περιγράφεται στα μέσα
μαζικής ενημέρωσης ως το πιο διεφθαρμένο υπουργείο στη
Βουλγαρία.

Νόνα Καραντζόβα
Υπουργός Περιβάλλοντος και Υδάτων
Η νέα υπουργός περιβάλλοντος η κ. Νόνα Καραντζόβα είναι γνωστή από τις διαπραγματεύσεις με την ΕΕ στον τομέα του περιβάλλοντος κατά την προενταξιακή περίοδο της Βουλγαρίας. Ως πρώτο
στόχο η κ. Καραντζόβα έθεσε στον εαυτό της τον έλεγχο της καθυστερημένης κατασκευής περιφερειακών χώρων υγειονομικής
ταφής και της έλλειψης μονάδων επεξεργασίας λυμάτων σε πόλεις
με περισσότερους από 10 χιλιάδες κατοίκους. Η έλλειψη σταθμών
και αποθηκών θα μπορούσε να οδηγήσει σε ποινικές διαδικασίες
κατά της Βουλγαρίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά
τις επιχειρήσεις η κ. Καραντζόβα κατάργησε τη χρήση της διαδικασίας της σιωπηρής απόρριψης, η οποία τα τελευταία χρόνια ήταν ο
κύριος λόγος για την καθυστέρηση των έργων για πάνω από χιλιάδες εταιρείες στον περιβαλλοντικό τομέα.

Βεζντί Ρασίντοφ
Υπουργός Πολιτισμού

Снимка: Георги Кожухаров

ПОЛИТИКА

Για μια ακόμη φορά ένας καλλιτέχνης διορίστηκε υπουργός πολιτισμού στο πρόσωπο του γλύπτη Βεζντί Ρασίντοφ. Αυτή είναι
η πρώτη δουλειά σε γραφείο για
τον κ. Ρασίντοφ, ο οποίος είναι
ένας από τους πιο επιτυχημένους Βούλγαρους καλλιτέχνες
καθώς η αγορά για τα έργα του
είναι κυρίως στο εξωτερικό. Ο
κ. Ρασίντοφ δήλωσε υπέρ της
ανύψωσης του κύρους των Βούλγαρων καλλιτεχνών απο   την  
κατάσταση χαμηλών αμοιβών που βρίσκονται σήμερα σε όλα
τα επίπεδα. Άλλος σημαντικός στόχος μπροστά στον κ. Ρασίντοφ
είναι να εντοπίζει νέα ταλέντα και να τους παρέχει στήριξη στην
ανάπτυξή τους.  
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ΠολιτικΑ

Вежди Рашидов
Министър на културата

Μποζιντάρ Ντιμιτρόφ
Υπουργός Άνευ Χαρτοφυλακίου

За пореден път човек на изкуството беше назначен за министър на културата в лицето на скулптора Вежди Рашидов. Това
е първото назначение в офис на Рашидов, който е един от найуспешните български творци с пазар основно зад граница.
Рашидов се обяви за повдигане авторитета на българските
творци в ситуация на ниско заплащане на всички нива. Друга
основна цел, която Рашидов си постави, е да идентифицира
млади таланти и да ги подкрепя в тяхното развитие.

Ο ιστορικός Μποζιντάρ Ντιμιτρόφ, διευθυντής του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, ήταν ο πιο αντιφατικός διορισμός του Μπόϊκο
Μπορίσοφ. Μόλις έγινε σαφές ότι ο κ. Ντιμιτρόφ, ως πρώην πράκτορας των κομουνιστικών μυστικών υπηρεσιών, δεν μπορεί να
λάβει υψηλό πόστο στο Κοινοβούλιο, ο κ. Μπορίσοφ, σε έκπληξη
όλων, τον διόρισε υπουργό ‘Ανευ Χαρτοφυλακίου για τους Βούλγαρους της Διασποράς. Αυτός ήταν ένας προσωπικός διορισμός
του Πρωθυπουργού και δεν ήταν καλά αποδεκτός από τις άλλες
δεξιές δυνάμεις, οι οποίες ζήτησαν εξυγίανση  για τους πρώην
πράκτορες των κομουνιστικών υπηρεσιών. Ο κ. Ντιμιτρόφ είναι
επίσης ένα δημοφιλές πρόσωπο της τηλεόρασης, καθώς είναι
παρουσιαστής μιας εκπομπής αφιερωμένης στη βουλγαρική
ιστορία. Γνωστός για τις παρατηρήσεις του σε θέματα που σχετίζονται με την ιστορία της Βουλγαρίας και των γειτονικών χωρών
της, κυρίως της ΠΓΔ Μακεδονίας, ο κ. Ντιμιτρόφ αναμένεται να
ακολουθήσει μια πολιτική προστασίας των δικαιωμάτων των
Βουλγάρων της Διασποράς. Ήδη δήλωσε υπέρ της ταχείας έκδοσης των διαβατηρίων για τους   Βούλγαρους του εξωτερικού,
καθώς και της προστασίας της βουλγαρικής πολιτιστικής, ιστορικής και θρησκευτικής κληρονομιάς στο εξωτερικό.

Снимка: Юлия Лазарова

Историкът Божидар Димитров, директор на Националния исторически музей,
беше най-противоречивото назначение на Бойко
Борисов. След като стана
ясно, че Димитров, като
бивш агент на комунистическите тайни служби не
може да заеме висш пост
в Парламента, Борисов
изненадващо го назначи
за министър без портфейл,
отговарящ за българите в
чужбина. Това беше лично
назначение на Премиера
и не беше прието добре от
другите десни сили, които
се обявиха за лустрация
на бивши агенти на комунистическите служби. Димитров
също е популярно лице от телевизионния екран, където води
предаване за българската история. Познат със своите коментари по теми свързани с историята на България и нейните
съседи, основно Бившата Югославска Република Македония,
от Димитров се очаква да води политика на защита правата
на българите в чужбина. Той вече се обяви за ускорено издаване на български паспорти на етнически българи, както и за
защита на българското културно-историческото и църковно
наследство в чужбина.

Свилен Нейков
Министър на физическото възпитание
и спорта
След четири години Бъгария отново има министерство на
спорта с министър треньора на националния отбор по гребане
на България и съпруг на олимпийската шампионка Румяна
Нейкова, Свилен Нейков. Основната промяна е, че министерството вече става първостепенен разпоредител на бюджетни
средства за разлика от досегашната Агенция за младежта и
спорта, чиито разходи трябваше да бъдат постоянно одобрявани от Министерски съвет. Първото постижение на Нейков
и Бойко Борисов е намаляването на цената на изграждането
на многофункционална спортна зала в София от 107 на 90
милиона лева. Като приоритет Нейков постави издигането

Σβίλεν Νέικοφ
Υπουργός Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Μετά από τέσσερα χρόνια η Βουλγαρία έχει ξανά υπουργείο
Αθλητισμού με υπουργό τον προπονητή της εθνικής ομάδας
κωπηλασίας της Βουλγαρίας και σύζυγο   της ολυμπιονίκους
Ρουμιάνα Νέικοβα, τον Σβίλεν Νέικοφ. Η κύρια αλλαγή είναι
ότι το υπουργείο ήδη γίνεται πρωταρχικός διανομέας των κονδυλίων του προϋπολογισμού, σε αντίθεση με την υφιστάμενη
Κρατική Υπηρεσία Νεότητας και Αθλητισμού, οι δαπάνες της
οποίας έπρεπε διαρκώς να εγκρίνονται από το Συμβούλιο των
Υπουργών. Το πρώτο επίτευγμα του κ. Νέικοφ και του Μπόϊκο
Μπορίσοφ είναι η μείωση του κόστους της κατασκευής του
πολυλειτουργικού αθλητικού χώρου στη Σόφια από 107 σε 90
εκατ. λέβα. Ως προτεραιότητα ο κ. Νέικοφ όρισε τη βελτίωση της
γενικής φυσικής αγωγής του πληθυσμού με έμφαση στα αθλητικά σχολεία.
Снимка: Анелия Николова

Божидар Димитров
Министър без порфейл
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Магистрали
на промяната
Бойко Борисов иска да
бъдат построени стотици
километри магистрали
преди края на мандата на
настоящия кабинет. Въпреки
това връзката с Гърция не е
сред приоритетите

П

Алекс Бивол

роблемите на България в сектора на пътната
инфраструктура винаги са били повод за безпокойство, но са особено затормозяващи за
шофьорите през лятото, когато хиляди отпускари запалват двигателите на автомобилите
си и излизат на пътя.
Автомагистрала „Тракия” се споменава най-често, тъй
като много българи, и по-специално софиянци, отиват на
почивка на черноморското крайбрежие около Бургас. А
забавянето на строежа на магистрала „Люлин” – най-късата
и най-скъпата от планираните седем български автомагистрали, предизвика засилен медиен интерес, като се има
предвид, че проектът се финансира в значителна степен с
пари от Европейския съюз.
Гърция все повече се превръща в предпочитана дестинация за българските туристи. Но всички, които търсят по-кратък път от София до Солун, ще бъдат разочаровани, когато
разберат, че автомагистрала „Струма” вероятно няма да бъде
завършена в следващите четири години, въпреки че е на едно
от първите места в дневния ред на Министъра на регионалното развитие и благоустройство Росен Плевнелиев.
След проведените през юли парламентарни избори,
Бойко Борисов заяви, че построяването на стотици километри нови автомагистрали ще бъде приоритет за неговото
правителство. Плевнелиев, който в качеството си на управител на „Линднер България” контролираше изграждането на
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Αυτοκινητοδρόμοι
της αλλαγής
Ο Μπόϊκο Μπορίσοφ επιθυμεί να
κατασκευαστούν εκατοντάδες
χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων
πριν το τέλος της θητείας της
παρούσας κυβέρνησης. Ωστόσο,
οι οδικές συνδέσεις με την
Ελλάδα δεν είναι μεταξύ των
προτεραιοτήτων

Οικονομικα
Снимка: асен Тонев
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ΑΛΕΞ ΜΠΙΒΟΛ

Τα προβλήματα της Βουλγαρίας στον τομέα των οδικών υποδομών ήταν πάντα αιτία ανησυχίας, αλλά γίνονται και ιδιαίτερα
ενοχλητικά για τους οδηγούς το καλοκαίρι, όταν χιλιάδες αδειούχοι μπαίνουν στα αμάξια και βγαίνουν στο δρόμο.
Ο αυτοκινητόδρομος Τράκια είναι αυτός που αναφέρεται πιο
συχνά, καθώς πολλοί Βούλγαροι, και ιδίως Σοφιανοί, τον χρησιμοποιούν πηγαίνοντας διακοπές κοντά στις ακτές της Μαύρης
Θάλασσας γύρω από το Μπουργκάς. Αλλά και η καθυστέρηση
στην κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Λιούλιν, του μικρότερου
και πιο ακριβού από τους επτά προγραμματισμένους βουλγαρικούς αυτοκινητοδρόμους, προκάλεσε το ισχυρό ενδιαφέρον των
μέσων ενημέρωσης, δεδομένου ότι το έργο χρηματοδοτείται σε
μεγάλο βαθμό με χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Ελλάδα όλο και περισσότερο μετατρέπεται σε προτιμώμενο
προορισμό για τους Βούλγαρους τουρίστες. Όμως όλοι εκείνοι

Автомагистрала „Струма”, която свързва България с Гърция, вероятно
няма да бъде завършена в следващите четири години.
Ο αυτοκινητόδρομος Στρούμα, που συνδέει τη Βουλγαρία με την Ελλάδα, μάλλον
δε θα ολοκληρωθεί εντός της επόμενης τετραετίας.
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Снимка:  Анелия Николова

един от най-големите строителни проекти за последните две
десетилетия – Бизнес Парк София, заяви, че това ще е негов
главен приоритет дори в по-голяма степен от гарантирането
на правилното използване на финансирането от ЕС.
Първоначалният фокус ще бъде върху три автомагистрали, които могат да бъдат завършени преди изтичането
на четиригодишния мандат на настоящото правителство –
„Тракия” и „Люлин”, части от които вече са построени, и
„Марица”, която ще свързва Южна България с границата с
Турция.
Това не означава, че другите четири планирани магистрали – „Струма”, „Хемус”, „Черно море” и „Рила” ще бъдат
пренебрегнати.
„Ние няма да можем да свършим всичко веднага. Но
трябва да започнем отнякъде”, каза Плевнелиев в едно от
първите си изявления за медиите след номинирането му за
министър на регионалното развитие. „Лично за мен първите приоритети са трите магистрали – „Струма”, „Тракия”
и „Марица”.
Предишните правителства са извършили подготвителна
работа за всяка от трите автомагистрали. Получавайки статут на национален приоритет, тези проекти се разглеждат от
Плевнелиев като подпомогащи в най-голяма степен строителния сектор в условията на икономическата рецесия.
Въпреки това работата не може да започне веднага,
тъй като е необходимо да се решат няколко законодателни
проблема, преди да се обявят нови търгове. Според Плевнелиев трябва да се измени Закона за пътищата, за да се върне
Националната агенция „Пътна инфраструктура” (НАПИ) в
структурата на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството. През 2008 г., след поредица от обвинения за корупция и фамилно облагодетелстване с участието
на служители от няколко министерства в проекти за пътно
строителство, НАПИ беше пряко подчинена на министърпредседателя – положение, което Плевнелиев определя като
неефективно.
„Когато пет министри седят над една агенция, няма как
да стане – тя се изживява като министерство, но е неконтролируема”, заяви Плевнелиев. „В последните 3 години се
упражняваме върху една нула с еврофондовете – усвоили
сме 0,63% като цяло в държавата, а 2014 г. ще дойде. ” Настоящият бюджетен цикъл на ЕС, който определя времевата
рамка за разпределянето на фондовете на ЕС за България,
приключва през 2013 г.
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που ψάχνουν για μια συντομότερη διαδρομή από τη Σόφια προς
τη Θεσσαλονίκη θα απογοητευθούν όταν μάθουν ότι ο αυτοκινητόδρομος Στρούμα είναι απίθανο να ολοκληρωθεί μέσα στα
επόμενα τέσσερα χρόνια, αν και είναι μια από τις μεγαλύτερες
προτεραιότητες στην ημερήσια διάταξη του Υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων κ. Ρόσεν Πλέβνελιεφ.
Μετά τις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου, ο Μπόικο Μπορίσοφ δήλωσε ότι η κατασκευή εκατοντάδων χιλιομέτρων
νέων αυτοκινητοδρόμων θα αποτελέσει προτεραιότητα για την
κυβέρνησή του. Ο κ. Πλέβνελιεφ, ο οποίος υπό την ιδιότητά
του ως διαχειριστής της Lindner Βουλγαρίας έλεγχε την κατασκευή ενός από τα μεγαλύτερα κατασκευαστικά έργα για τις δύο
τελευταίες δεκαετίες, του Business Park Sofia, δήλωσε ότι αυτή
θα είναι ή κύρια προτεραιότητά του – περισσότερο ακόμη και
από τη διασφάλιση της ορθής χρήσης της κοινοτικής χρηματοδότησης.
Αρχικά, θα δοθεί έμφαση σε τρεις αυτοκινητοδρόμους, οι
οποίοι μπορεί να ολοκληρωθούν πριν από τη λήξη της τετραετούς θητείας της παρούσας κυβέρνησης, στους Τράκια και Λιούλιν, μέρη των οποίων έχουν ήδη κατασκευαστεί, αλλά και στον
Μαρίτσα, που θα συνδέει τη Νότια Βουλγαρία με την Τουρκία.
Αυτό δε σημαίνει ότι οι υπόλοιποι τέσσερις προγραμματισμένοι αυτοκινητόδρομοι Στρούμα, Χέμους, Τσέρνο Μορέ και Ρίλα,
θα αγνοηθούν.
«Δε θα μπορέσουμε να κάνουμε τα πάντα ταυτόχρονα. Θα
πρέπει να ξεκινήσουμε από κάπου», είπε ο κ. Πλέβνελιεφ σε μία
από τις πρώτες δηλώσεις του στα μέσα ενημέρωσης μετά το διορισμό του ως Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης. «Προσωπικά
για μένα οι πρώτες προτεραιότητες είναι οι τρεις αυτοκινητόδρομοι Στρούμα, Τράκια και Μαρίτσα.
Οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν πραγματοποιήσει τις
προπαρασκευαστικές εργασίες για κάθε έναν από τους τρεις
αυτοκινητοδρόμους. Ως έργα εθνικής προτεραιότητας, ο κ.
Πλέβνελιεφ τα θεωρεί και ως στήριξη σε μεγάλο βαθμό του
τομέα των κατασκευών σε περιβάλλον οικονομικής ύφεσης.
Ωστόσο, οι εργασίες δεν μπορούν να ξεκινήσουν αμέσως,
αφού είναι αναγκαίο να επιλυθούν μια σειρά νομικών προκλήσεων πριν από την ανακοίνωση των νέων δημοπρασιών. Σύμφωνα
με τον κ. Πλέβνελιεφ, θα πρέπει να τροποποιηθεί ο σχετικός
νόμος ώστε να ενταχθεί η Εθνική Υπηρεσία «Οδικές υποδομές»
(NAPI) στη δομή του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Δημοσίων Έργων. Το 2008, μετά από μια σειρά καταγγελίες για
διαφθορά και οικογενειακή εύνοια, με τη συμμετοχή υπαλλήλων
από διάφορα υπουργεία σε έργα κατασκευής δρόμων, η NAPI
τέθηκε υπό την άμεση ευθύνη του πρωθυπουργού,
μια κατάσταση την οποία ο κ. Πλέβνελιεφ χαρακτηρίζει ως αναποτελεσματική.
«Όταν πέντε υπουργοί επιστατεύουν μια υπηρεσία δεν υπάρχει περίπτωση επιτυχίας – η υπηρεσία αρχίζει να συμπεριφέρεται ως υπουργείο, αλλά
στην πραγματικότητα είναι ανεξέλεγκτη», είπε ο
κ. Πλέβνελιεφ. «Κατά τα τρία τελευταία χρόνια
κάνουμε ασκήσεις χωρίς αποτέλεσμα όσον αφορά
στα ευρωπαϊκά ταμεία – έχουμε απορροφήσει 0,63%
συνολικά στη χώρα και το 2014 είναι κοντά. «Ο τρέχων κύκλος του προϋπολογισμού της ΕΕ, ο οποίος
ορίζει το χρονικό πλαίσιο διάθεσης των κονδυλίων
στη Βουλγαρία, κλείνει το 2013.
Ο υπουργός είπε ότι οι αλλαγές δεν θα σταματήσουν με την αλλαγή της διοίκησης της υπηρεσίας,
αλλά θα απαιτήσουν και τροποποίηση του νόμου

Οικονομικα

Снимка:  Надежда Чипева

αύγουστος – σεπτέμβριος 2009

Автомагистрала „Люлин” е най-скъпата и най-късата от планираните седем български магистрали.
Ο αυτοκινητόδρομος Λιούλιν είναι ο πιο ακριβός και ο πιο μικρός από τους επτά προγραμματισμένους βουλγαρικούς αυτοκινητοδρόμους.

Министърът каза, че промените няма да спрат със смяната на подчинението на агенцията, а ще изискват и изменение на Закона за обществените поръчки, за да може той да
отговори на условията на Европейската комисия и да способства за увеличаване на прозрачността на процедурите по
обществените поръчки. „НАПИ до момента не се е доказал
като прозрачен партньор на Брюксел – това категорично
мога да ви заявя. Необходимо е още малко работа, необходимо е да променим тръжните процедури, така че те да станат антидискриминационни и да станат с ясни, прозрачни и
с точни правила, които да важат за всички. Така че ще има
преструктуриране в НАПИ, което ще отнеме може би около
40-45 дни”, обяви Плевнелиев през юли.

περί δημοσίων συμβάσεων, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί
στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να συμβάλει
στην αύξηση της διαφάνειας των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων. «Η NAPI μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί
«διάφανος» εταίρος των Βρυξελλών – αυτό μπορώ να σας το
δηλώσω κατηγορηματικά. Χρειάζεται ακόμη λίγη δουλειά, πρέπει να αλλάξουμε τις διαδικασίες διαγωνισμού, ώστε να γίνουν
σαφείς, διαφανείς και με ακριβείς κανόνες που να ισχύουν για
όλους. Συνεπώς, θα υπάρξει αναδιάρθρωση της NAPI, η οποία
πιθανότατα θα πάρει περίπου 40-45 ημέρες», ανακοίνωσε ο κ.
Πλέβνελιεφ τον Ιούλιο.

Високи разходи

Οι Τράκια, Λιούλιν και Μαρίτσα θα κατασκευαστούν με
χρήματα από την ΕΕ και ο κ. Πλέβνελιεφ αποκλείει συμπράξεις
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα ως πηγή χρηματοδότησης. Το μέλλον
του Στρούμα φαίνεται αβέβαιο.
Η κύρια ανησυχία προκαλείται από το κόστος της κατασκευής. Προβλέπεται ότι το αρχικό κόστος θα ανέλθει περίπου
στα 600 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 60% ή 480 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν από την ΕΕ και τα υπόλοιπα από τη βουλγαρική κυβέρνηση.
Το σχέδιο τροποποιήθηκε το 2008, όταν αποφασίστηκε
ότι 350 εκατομμύρια ευρώ που προβλέπονται για τον Στρούμα
στο ΕΠ «Μεταφορές» για την περίοδο 2007 – 2013 θα πρέπει
να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του τμήματος των 115
χιλιομέτρων μεταξύ Στάρα Ζαγόρα και Καρνομπάτ. Τα υπόλοιπα
250 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή περίπου
66 χιλιομέτρων από τον αυτοκινητόδρομο Στρούμα, και συγκεκριμένα 51 χιλιόμετρα μεταξύ Ντόλνα Ντικάνια και Μπλαγκόεβγκραντ και 15 χιλιόμετρα μεταξύ Κρέσνα και Κούλατα.
Η εποπτική αρχή του ΕΠ «Μεταφορές» προβλέπει δημοπρασίες για τα τμήματα Ντόλνα Ντικάνια-Μπλαγκόεβγκραντ και
Κρέσνα-Κούλατα για το δεύτερο τρίμηνο του 2009, αλλά ακόμα
δεν έχει πραγματοποιηθεί σχετική ανακοίνωση. Σύμφωνα με τη
NAPI, οι λόγοι καθυστέρησης της ανακοίνωσης των δημοπρασιών είναι η έλλειψη έγκαιρης αξιολόγησης των περιβαλλοντι-

„Тракия”, „Люлин” и „Марица” ще бъдат построени с
пари от ЕС и Плевнелиев изключва публично-частното
партньорство като източник на финансиране. Бъдещето на
„Струма” изглежда несигурно.
Основното безпокойство е предизвикано от цената на
строителството. Първоначалните разходи са предвидени да
бъдат около 600 милиона евро, от които 80 % или 480 евро ще
бъдат осигурени от ЕС, а останалата част – от българското
правителство.
Планът е изменен през 2008 г., когато е решено, че 350
милиона евро, предвидени за „Струма” по Оперативна
програма „Транспорт” за периода 2007 – 2013 г., ще бъдат
използвани за построяването на отсечката от 115 км между
Стара Загора и Карнобат. Оставащите 250 милиона евро ще
се използват за построяване на около 66 км от магистрала
„Струма”, по-конкретно – 51 км между Долна Диканя и Благоевград и 15 км между Кресна и Кулата.
Наблюдаващият орган на Оперативна програма „Транспорт” е предвидил търгове за отсечките Долна Диканя – Благоевград и Кресна – Кулата за втората четвърт на 2009 г., но
те не са обявени. Според НАПИ причините за забавянето
при обявяването на търговете са липсата на актуална оценка

Μεγάλα έξοδα

23

ИКОНОМИКА

август – септември 2009

за въздействието върху
околната среда и бавното
отчуждаване на земите.
Отсечката между Дупница и Благоевград ще
отнеме още повече време,
защото все още не е изготвен план за строителството.
В случай, че се ускори
работата по тези проекти,
частите от пътя могат да
бъдат завършени преди
края на мандата на настоящия кабинет. Въпреки
това малко вероятно е
строителството на останалите 67 км от магистрала
„Струма” да започне преди
2014 г.

започнем

κών επιπτώσεων και η αργή απαλλοτρίωση της γης.
Το τμήμα Ντούπνιτσα-Μπλαγκόεβγκραντ θα απαιτήσει ακόμα περισσότερο χρόνο, αφού δεν έχει ετοιμαστεί
ακόμη σχέδιο κατασκευής.
Αν επιταχυνθεί η εργασία στα έργα
αυτά, τα μέρη του δρόμου μπορεί να
ολοκληρωθούν πριν από το τέλος της
θητείας της παρούσας κυβέρνησης.
Ωστόσο, είναι σχεδόν απίθανο η κατασκευή των υπόλοιπων 67 χιλιομέτρων
του αυτοκινητοδρόμου Στρούμα να
αρχίσει πριν από το 2014.

отнякъде.

Περιβαλλοντικά
προβλήματα

Ние няма да
можем да
свършим всичко
веднага. Но трябва да

Екологични проблеми
Още през юли 2007 г. за строителството на отсечката от
магистрала „Струма” между Благоевград и Кресна България
решава да не използва нито едно от близо един милиард
евро, определени за строителство на пътища по Оперативна
програма „Транспорт” за 2007 – 2013 г. Планирано е в този
участък магистралата да минава през резервата „Тисата”,
който според природозащитниците е едно от най-значимите
места за запазването на биоразнообразието в страната.
След продължителни обществени дискусии природозащитните групи се съгласяват по принцип с проект, според
който магистралата ще трябва да пресече резервата посредством тунели и високи мостове. Това решение ще увеличи
разходите за строежа на оставащите 67 км от автомагистрала
„Струма” до около 600 милиона евро – сума, която България
не може да покрие сама. Вместо това предното българско
правителство отлага строежа за следващия бюджетен цикъл
на ЕС с цел да се финансира по Оперативна програма „Транспорт” за 2014 – 2020 г.
Около 15 милиона евро ще бъдат отделени за подготвителни работи в този участък от пътя по време на настоящия бюджетен цикъл. Въпреки че няма подробен план и
съответно – план за екологичната оценка на отсечката от
магистралата, пресичаща резервата, през предходните седем
години неколкократно са сключвани договори за предложения за проект на този участък с различни дружества.
Последното предложение от януари 2008 г. първоначално
включва изграждането на един дълъг тунел, преминаващ
през по-голямата част от резервата, а по-късно е изменено
и тунелът се разделя на няколко по-къси участъка, свързани
с високи мостове.
Според този план пътностроителните работи няма да
обхващат съществуващия път през резервата и ще бъдат
положени усилия да се сведе до минимум въздействието на
строителството върху околната среда. Същият план предлага пътните отсечки от двете страни на резервата да се
строят паралелно, за да се гарантира, че увеличеният трафик
по съществуващия път няма да доведе до задръствания.
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Ήδη τον Ιούλιο του 2007, για την
κατασκευή του τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Στρούμα μεταξύ Μπλαγκόεβγκραντ και Κρέσνα,
η Βουλγαρία αποφάσισε να μη χρησιμοποιήσει ούτε ένα από
τα σχεδόν ένα δισεκατομμύριο ευρώ που είχαν διατεθεί για την
κατασκευή αυτοκινητοδρόμων στο πλαίσιο του ΕΠ «Μεταφορές» για την περίοδο 2007 – 2013. Προγραμματίζεται σε αυτό το
τμήμα ο αυτοκινητόδρομος να περνάει από την προστατευόμενη
περιοχή «Τίσατα», η οποία σύμφωνα με τους οικολόγους είναι
ένας από τους πιο σημαντικούς βιοτόπους για τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας στη χώρα.
Μετά από μακρές δημόσιες συζητήσεις, οι ομάδες οικολόγων
συμφώνησαν γενικά σε ένα σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο ο αυτοκινητόδρομος θα πρέπει να διασχίσει την προστατευόμενη περιοχή μέσω σηράγγων και υψηλών γεφυρών. Η απόφαση αυτή θα
αυξήσει το κόστος των κατασκευών για τα υπόλοιπα 67 χιλιόμετρα του αυτοκινητοδρόμου Στρούμα σε περίπου 600 εκατ. ευρώ –
ένα ποσό που η Βουλγαρία δεν μπορεί να καλύψει μόνη της. Αντ’
αυτού, η βουλγαρική κυβέρνηση ανέβαλε την κατασκευή για τον
επόμενο κύκλο του προϋπολογισμού της ΕΕ, με σκοπό να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του ΕΠ «Μεταφορές» για την περίοδο
2014 – 2020.
Περίπου 15 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τις προπαρασκευαστικές εργασίες σε αυτό το τμήμα του δρόμου κατά τη διάρκεια
του τρέχοντα κύκλου του προϋπολογισμού. Αν και δεν υπάρχει
λεπτομερές σχέδιο – και επομένως σχέδιο για την περιβαλλοντική εκτίμηση του τμήματος του αυτοκινητοδρόμου που διασχίζει την προστατευόμενη περιοχή – κατά τα προηγούμενα επτά
χρόνια επανειλημμένα έχουν συναφθεί συμβάσεις για προτάσεις
έργων για το τμήμα αυτό με διάφορες εταιρείες.
Η τελευταία πρόταση, τον Ιανουάριο του 2008, αρχικά περιελάμβανε την κατασκευή μιας μακριάς σήραγγας, που να διέρχεται
από το μεγαλύτερο μέρος της προστατευόμενης περιοχής, αλλά
αργότερα τροποποιήθηκε και η σήραγγα χωρίστηκε σε πολλά
μικρότερα τμήματα που συνδέονται μέσω υψηλών γεφυρών.
Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, τα οδικά έργα δεν θα περιλαμβάνουν τον υπάρχοντα δρόμο που διέρχεται από την προστατευόμενη περιοχή και θα καταβληθούν προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της κατασκευής στο περιβάλλον. Το
σχέδιο προτείνει τα οδικά τμήματα στις δύο πλευρές της προστατευόμενης περιοχής να κατασκευαστούν παράλληλα ώστε
να εξασφαλιστεί ότι η αύξηση της κυκλοφορίας στον υπάρχοντα
δρόμο δεν θα οδηγήσει σε οδική συμφόρηση.

август – септември 2009
Снимка: Асен Тонев

СЕКТОРИ

Οικονομικά
Η επιχειρηματική εμπιστοσύνη αυξάνεται

Η επιχειρηματική εμπιστοσύνη μεταξύ των ξένων επενδυτών
στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη άρχισε να βελτιώνεται,
δείχνει μια μελέτη του πρακτορείου Reuters. Η τάση αυτή αλλάζει για πρώτη φορά από το 2007, όταν άρχισε η μελέτη.
Θετικές τιμές, ωστόσο, καταγράφουν μόνο η Πολωνία και
η Τσεχική Δημοκρατία, ενώ για τη Ρωσία ο δείκτης ισούται με
0. Όσον αφορά τη Βουλγαρία, ο δείκτης μέχρι τον Ιούλιο αυξήθηκε στις -5 μονάδες ενώ ήταν -24 κατά το πρώτο τρίμηνο.

Σταθεροποίηση των τραπεζών

Финанси
Бизнес доверието расте

Бизнес доверието сред чуждите инвеститори в Централна
и Източна Европа започна да се подобрява, сочи проучване на агенция Ройтерс. Тенденцията се обръща за първи
път от 2007 г. насам, когато измерването е започнало.
Позитивни стойности обаче регистрират единствено
Полша и Чехия, а за Русия индексът се равнява на 0. Що
се отнася до България, стойността до юли се изкачва до -5
пункта при -24 за трите месеца до април.

Банките се стабилизират

Според финансовите отчети за второто тримесечие на
годината, банките показват стабилност. В резултат от
депозитната война от последната година банките успяха
да подобрят, макар и плахо, перото „Активи” в балансите
си, но пък печалбите им не бяха пощадени. Едва пет банки
отчитат ръст на печалбите си (Корпоративна търговска
банка, Търговска банка АД, клонът на Сити банк, Тексим
банк и Българска банка за развитие).

Рецесията се задълбочава

Брутният вътрешен продукт (БВП) на страната се е свил с
4.8% през второто тримесечие на годината спрямо същия
период на 2008 г. Така експресните данни на Националния
статистически институт потвърждават очакванията, че
рецесията в страната се задълбочава. През първото тримесечие спадът беше 3.5%.

Световната криза повлича и Гърция

Международният валутен фонд предвижда, че гръцката
икономика, която представлява около 2.5 % от еврозоната, ще се свие с около 1.7 % тази година, а безработицата ще достигне 9,5 %. Докладът, публикуван на 8 август,
предвижда влошаване на дефицита до 5,9% от БВП при
5% за миналата година. Гръцкото правителство се надява
страната да избегне рецесия, но според доклада положителните прогнози на правителството са базирани на пооптимистични очаквания за туристическия сезон и усвояването на  структурни фондове от ЕС от тези на МВФ.   
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Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις για το δεύτερο τρίμηνο
του έτους οι τράπεζες παρουσιάζουν σταθερότητα. Ως αποτέλεσμα του πολέμου των καταθέσεων του περασμένου έτους, οι τράπεζες κατάφεραν να βελτιώσουν, αν και αργά, το στοιχείο ενεργητικού στον ισολογισμό τους, αλλά τα κέρδη τους δε σώθηκαν.
Μόνο πέντε τράπεζες κατέγραψαν αύξηση στα κέρδη (Εταιρική
Εμπορική Τράπεζα, Εμπορική Τράπεζα, το υποκατάστημα της
City Bank, Texim Bank και η Βουλγαρική Τράπεζα Ανάπτυξης).

Η ύφεση βαθαίνει

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της χώρας έχει μειωθεί κατά
4,8% στο δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους σε σύγκριση με
την ίδια περίοδο του 2008. Επομένως, τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας επιβεβαίωσαν τις προσδοκίες ότι η ύφεση στη
χώρα βαθαίνει. Κατά το πρώτο τρίμηνο η μείωση ήταν 3,5%.

Η παγκόσμια κρίση επηρεάζει και την Ελλάδα

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ότι η ελληνική οικονομία, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 2,5% της ευρωζώνης,
θα συρρικνωθεί κατά περίπου 1,7% φέτος και η ανεργία θα ανέλθει στο 9,5%. Η έκθεση, που δημοσιεύθηκε στις 8 Αυγούστου,
προβλέπει επιδείνωση του ελλείμματος έως 5,9% του ΑΕΠ έναντι
5% του περασμένου έτους. Η ελληνική κυβέρνηση ελπίζει ότι η
χώρα θα αποφύγει την ύφεση, αλλά σύμφωνα με την έκθεση οι
θετικές προβλέψεις της κυβέρνησης βασίζονται σε πιο αισιόδοξες προσδοκίες για την τουριστική περίοδο και την απορρόφηση
των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ από αυτές του ΔΝΤ.   

Τουρισμός

Μείωση των ξένων τουριστών στη Σόφια

Κατά περισσότερες από δύο φορές έχουν μειωθεί οι ξένοι τουρίστες που επισκέφθηκαν τη Σόφια κατά το πρώτο εξάμηνο
του έτους σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του
2008. Αυτό δείχνει μια αναφορά της δημοτικής εταιρείας «Tourist
service». Για τους πρώτους έξι μήνες του έτους, οι τουρίστες από
άλλες χώρες ήταν πάνω από 112 χιλιάδες και για την ίδια περίοδο
πέρυσι ο αριθμός τους ήταν πάνω από 293 χιλιάδες.

Περισσότεροι Βούλγαροι ταξιδεύουν
στην Ελλάδα

Κατά τον πρώτο μήνα της θερινής περιόδου − τον Ιούνιο, τα
ταξίδια Βουλγάρων στο εξωτερικό συνεχίζουν να μειώνονται,
αλλά σημειώθηκε αύξηση εκείνων προς την Ελλάδα και την
Τουρκία. Γενικά, τα ταξίδια των Βουλγάρων στο εξωτερικό είναι
κατά 10,8% λιγότερα τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα
πριν από ένα χρόνο. Κατά τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού,

αύγουστος – σεπτέμβριος 2009

Туризъм
Намаляват чуждите туристи в София

С повече от два пъти са намалели чуждите туристи, посетили София през първата половина на годината в сравнение със същия период на 2008 г. Това сочи справка на
общинското предприятие „Туристическо обслужване”. За
първите шест месеца на година туристите от други страни
са били над 112 хил., а за същия период на миналата година
броят им е бил повече от 293 хил.

Повече българи пътуват до Гърция

През първия месец на активния летен сезон − юни, пътуванията на българи в чужбина продължават да намаляват,
но е отчетен ръст на тези към Гърция и Турция. Като цяло
пътуванията на българи в чужбина са с 10.8 на сто по-малко
през юни спрямо същия месец година по-рано. През първия летен месец обаче българите са направили 184 хил.
пътувания до Гърция, което е ръст с 5.7 на сто.

Данъчни и визови облекчения
за почивка у нас

Въвеждането на данъчни облекчения за българи, които
почиват поне 6 последователни дни в наши курорти
обсъжда Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма. Държавата ще мисли и механизъм за премахване на практиката на дъмпингови цени. От Нова  година
ще отпаднат и визите за сръбските и македонските
туристи.  

Телекoмуникации
и медии
Би Ти Ви пуска два нови канала

До края на годината Би Ти Ви ще пусне два тематични
канала, съобщиха от частната телевизия. Първият − „Би Ти
Ви комеди” (bTV Comedy) трябва да тръгне през септември, а няколко месеца по-късно ще стартира и „Би Ти Ви
синема” (bTV Cinema). Нови канали разработват и в „Нова
телевизия”. За момента обаче все още няма оповестени
окончателни решения за тяхното съдържание.

ЕС инвестира в мобилни технологии

От началото на 2010г. Европейският съюз (ЕС) ще инвестира 18 милиона евро в изследвания за разработване на
мобилни мрежи от четвърто поколение. Технологията
Long Term Evolution (LTE) Advanced ще предлага до сто пъти
по-високи скорости на мобилния интернет от сегашните
мрежи от 3-то поколение и ще отвори огромни възможности и висок потенциал за растеж на цифровата икономика в ЕС и света.
В Европа технологията в момента се изпитва от мобилни
оператори във Финландия, Германия, Норвегия, Испания,
Швеция и Обединеното кралство.   

Τομεις

ωστόσο, οι Βούλγαροι έχουν κάνει 184 χιλιάδες ταξίδια στην
Ελλάδα, που αποτελεί αύξηση κατά 5,7%.

Φορολογικά κίνητρα και διευκόλυνση στις
θεωρήσεις για διακοπές στη Βουλγαρία

Η εισαγωγή φορολογικών κινήτρων για τους Βούλγαρους που
κάνουν διακοπές τουλάχιστον 6 συνεχόμενες ημέρες σε θέρετρα στη χώρα συζητά το Υπουργείο Οικονομίας, Ενέργειας και
Τουρισμού. Το κράτος θα επινοήσει και ένα μηχανισμό για την
εξάλειψη  της πρακτικής ντάμπινγκ των τιμών. Από το νέο έτος
θα καταργηθούν και οι θεωρήσεις για τους τουρίστες από τη
Σερβία και την ΠΓΔ Μακεδονία.    

Τηλεπικοινωνίες και
μέσα ενημέρωσης
Η BTV με δυο νέα κανάλια

Μέχρι το τέλος του έτους η BTV θα ξεκινήσει δύο θεματικά
κανάλια, ανακοίνωσαν από την ιδιωτική τηλεόραση. Το πρώτο −
bTV Comedy πρέπει να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, ενώ λίγους μήνες
αργότερα θα ξεκινήσει και το bTV Cinema. Νέα κανάλια αναπτύσσουν και στη Nova Τelevizia. Σήμερα, ωστόσο, ακόμα δεν έχουν
ανακοινωθεί οι οριστικές αποφάσεις για το περιεχόμενό τους.

Η ΕΕ επενδύει στις τεχνολογίες κινητών
επικοινωνιών

Από τις αρχές του 2010 η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επενδύσει 18
εκατ. ευρώ στην έρευνα για την ανάπτυξη δικτύων κινητών επικοινωνιών τέταρτης γενιάς. Η τεχνολογία Long Term Evolution
(LTE) Advanced θα προσφέρει έως και εκατό φορές μεγαλύτερη ταχύτητα από τα παρόντα δίκτυα 3ης γενιάς και θα ανοίξει
τεράστιες ευκαιρίες και μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης της
ψηφιακής οικονομίας στην ΕΕ και σε όλο τον κόσμο.
Στην Ευρώπη, η τεχνολογία αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται
από τους φορείς εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών στη
Φινλανδία, Γερμανία, Νορβηγία, Ισπανία, Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.   

Εμπορία προϊόντων
ευρείας κατανάλωσης
Ηλιόλουστες μέρες για τα αντηλιακά καλλυντικά

Οι πωλήσεις κρεμών, σπρέι και τζελ με φίλτρο πρόληψης από
την ηλιακή ακτινοβολία, αυξάνονται κατά μέσο όρο κατά 20%
σε αξία για κάθε ένα από τα τελευταία πέντε χρόνια, χωρίς εξαίρεση. Φέτος, σύμφωνα με τους εισαγωγείς, αυτές θα είναι αξίας
περίπου 10 εκατ. λέβα. Μαζί με τα καλλυντικά με παράγοντα
αντηλιακής προστασίας, τα προϊόντα για μετά τον ήλιο, τα
πρόσθετα τροφίμων για μαύρισμα και τα προϊόντα αυτομαυρίσματος, η αγορά στα καταστήματα εκτιμάται σε 15 εκατ. λέβα
φέτος. Σύμφωνα με στοιχεία της Beiersdorf (οι παραγωγοί των
εμπορικών σημάτων Nivea και Eucerin), οι πωλήσεις των προϊόντων για την πρόληψη της υπεριώδους ακτινοβολίας έχουν
όλες τις πιθανότητες να ανέβουν – μόνο το 50% των πολιτών
της Ανατολικής Ευρώπης κάνουν χρήση των εν λόγω καλλυντικών προϊόντων σε σύγκριση με τη Δυτική Ευρώπη, όπου το
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Търговия с
бързооборотни стоки
Слънчеви дни за слънцезащитната
козметика

Снимка: Георги Кожухаров

Продажбите на кремове, спрейове и гелове с филтри, спиращи слънцето, растат средно с 20% в стойностно изражение през всяка от последните пет години без изключение.
През тази година по данни на вносителите те ще са за около
10 млн. лв. Заедно с козметиката със слънцезащитен фактор, продукти за след слънце, хранителните добавки за
тен и автобронзантите пазарът в магазините и аптеките се
изчислява на 15 млн. лв. през тази година. Според данни на
Beiersdorf (производители на марките Nivea и Eucerin) продажбите на продукти за предпазване от ултравиолетовите
лъчи имат всички шансове да вървят нагоре − едва 50% от
гражданите на Източна Европа ползват такава козметика в
сравнение със Западна Европа, където 90% от потребителите са с изградени навици да не оставят кожата си незащитена от слънцето.

90% των καταναλωτών έχουν καθιερωμένες συνήθειες να μην
αφήνουν το δέρμα τους απροστάτευτο από τον ήλιο.

Άφθονη μπύρα στα Βαλκάνια

Στα Βαλκάνια η Βουλγαρία κατέχει την τρίτη θέση στους δείκτες
της παραγωγής και της κατανάλωσης μπύρας με 5,36 εκατομμύρια εκατόλιτρα παραγωγής και 5,37 εκατομμύρια πωληθέντα εκατόλιτρα το 2008. Αυτό δείχνει σχετική έρευνα της Ernst
& Young. Η Ρουμανία είναι πρώτη με σχεδόν 19 εκατομμύρια
εκατόλιτρα παραγωγή και 20 εκατομμύρια – κατανάλωση. Δεύτερη είναι η Τουρκία με 9 εκατομμύρια εκατόλιτρα παραγωγή
και 8 εκατομμύρια – κατανάλωση. Η χαμηλότερη είναι η παραγωγή και η κατανάλωση μπύρας στην Ελλάδα, αντιστοίχως 4,5
εκατομμύρια και 4,6 εκατομμύρια εκατόλιτρα μπύρας.   

Ενέργεια
Η Bulgargas θέλει 4,3% αύξηση της τιμής του
φυσικού αερίου

Το εκτιμώμενο κόστος του φυσικού αερίου για το τέταρτο τρίμηνο του έτους θα είναι 380,84 λέβα/hm3 χωρίς ΦΠΑ, ανακοίνωσαν από την Bulgargas.
Η αύξηση κατά 15,81 λέβα/hm3 (4,33%) οφείλεται κυρίως
στις υψηλότερες τιμές των τελευταίων μηνών της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων του φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές.
Η τελική πρόταση της Bulgargas για την τιμή του φυσικού αερίου
στο τέταρτο τρίμηνο του έτους θα ανακοινωθεί αμέσως πριν από
την υποβολή της πρότασης από στην Κρατική Ρυθμιστική Επιτροπή
Ενέργειας και Υδάτων – 10 Σεπτεμβρίου 2009. Για το τρίτο τρίμηνο,
η τιμή του φυσικού αερίου μειώθηκε  πάνω από 33%.

Το South Stream εξακολουθεί να αποτελεί
ελκυστική επιλογή

Бира се лее на Балканите

На Балканите България заема трето място по показателите
производство и консумация на бира с 5,36 млн. произведени хектолитра и 5,37 млн. продадени хектолитра за 2008
г. Това сочи изследване на Ernst & Young. Първа е Румъния с
близо 19 млн. произведени и 20 млн. изпити хектолитра. На
второ място се нарежда Турция с 9 млн. хектолитра производство и 8 млн. консумация. Най-ниски са производството
и консумацията на бира в Гърция, съответно 4,5 млн. и 4,6
млн. хектолитра пиво.   

Енергетика
Булгаргаз иска 4,3% ръст в цената на газа

Прогнозната цена на природния газ за четвъртото тримесечие на годината ще бъде 380.84 лв./хм3 без ДДС, съобщиха
от Булгаргаз.
Увеличението от 15,81 лв./хм3 (4,33 %) е в резултат
главно на по-високите през последните месеци цени на
алтернативните на природния газ горива на международните пазари.
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Το South Stream παραμένει ελκυστική εναλλακτική λύση,
δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας, Ενέργειας και Τουρισμού, κ.
Τράιτσο Τράικοφ Εφημερίδα για την εφημερίδα «Capital». Κατά
τη γνώμη του ο πετρελαιαγωγός Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη θα μπορούσε να είναι μέτρια κερδοφόρος, αλλά απαιτούνται εγγυήσεις για την αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού
και των περιβαλλοντικών παραγόντων.

Τουρκία − παράγοντας στην ευρωπαϊκή ενέργεια

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο για τη συνεργασία στον τομέα του
φυσικού αερίου, που υπεγράφη στις αρχές του Αυγούστου από
τους Πρωθυπουργούς της Ρωσίας και της Τουρκίας, η ρωσική
πλευρά μπορεί να αρχίσει την ανάπτυξη της διαδρομής του
South Stream στο τουρκικό τμήμα της Μαύρης Θάλασσας.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ρώσου Πρωθυπουργού Βλαντιμίρ Πούτιν στην Άγκυρα επιβεβαιώθηκαν τα σχέδια
για την κατασκευή δεύτερης διακλάδωσης του Blue Stream στο
βυθό της Μαύρης Θάλασσας μέχρι την Τουρκία και στη συνέχεια − μέχρι τη Μέση Ανατολή. Με αυτό τον τρόπο μέσω της
Τουρκίας ρωσικό φυσικό αέριο θα παρέχεται στους πελάτες
στην Κύπρο, το Λίβανο, τη Συρία και το Ισραήλ.
Συμφωνήθηκε σε γενικές γραμμές και η κατασκευή του
αγωγού Σαμψούντα-Τσεϊχάν μέσω του οποίου ρωσικό πετρέλαιο θα μεταφέρεται από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι τη Μεσόγειο μέσω της τουρκικής επικράτειας. Ο πετρελαιαγωγός δε θα
είναι ανταγωνιστικός για τον Μπουργκάς − Αλεξανδρούπολης,
παρά το γεγονός ότι θα κάνει την ίδια δουλειά.  

Снимка: Николай Дойчинов

¶ ¤«ª¦ª¡©

Окончателното предложение на Булгаргаз ЕАД за цената
на природния газ за четвъртото тримесечие на годината ще
бъде оповестено непосредствено преди внасяне на предложението в ДКЕВР − 10 септември 2009 г. За третото тримесечие цената на газа падна с над 33 %

Южен поток остава атрактивна опция

„Южен поток” продължава да стои като атрактивна опция,
заяви  министърът на икономиката, енергетиката и туризма
Трайчо Трайков за вестник Капитал. Според него нефтопроводът Бургас − Александруполис би могъл да бъде умерено
печеливш, но са необходими гаранции за оползотворяването на капацитета и за екологичните аспекти.

Турция − фактор в европейската енергетика

Според протокола за сътрудничество в газовата сфера,
подписан в началото на август от премиерите на Русия
и Турция,  руската страна може да започне разработка на
маршрута на „Южен поток” в турската част на Черно море.
По време на визитата на руския премиер Владимир Путин
в Анкара бяха потвърдени и плановете за изграждане на
второ отклонение на „Син поток” по дъното на Черно море
до Турция, а оттам − до Близкия изток. По този начин през
Турция руски газ ще се доставя на потребителите в Кипър,
Ливан, Сирия и Израел.
Уговорено беше в общи линии и строителството на петролопровода Самсун − Джейхан, по който руски петрол
ще се пренася от Черно до Средиземно море през турска
територия. Петролопроводът няма да конкурира Бургас −
Александруполис, макар че ще го дублира.   

Строителство/имоти
Червен светофар за имотите на зелено

Силно популярните допреди година-две покупки на жилища
на зелено вече изчезнаха от пазара. Основната причина
е, че банките отпускат кредити само за готови жилищни
сгради, които имат разрешение за ползване. Освен това и
самият пазар на нови жилищни сгради е замрял, а подобна
е и ситуацията в строителството на сгради.
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ÈÊ½ÄÇÁÉÎÁÇÁÐÊÉPÎ(&3."/04ÄÕÁ
ËÊÇÏÓÄÔ
u½ÁÃËÇ¼ÎÉÄÏÍÇÏ¿Ä ÍÆÊÄÎÊ
ÍËÁÍÎÛ¾¼ÔÀÊÇ¾
uÊÎÍÎÖËÆ¼ËÌÄËÊÆÏËÆ¼Î¼É¼
Æ¼ÌÎ¼Ë¼ÈÁÎÄ¼ÆÍÁÍÊ¼ÌÃ¼ÈÊ½ÄÇÁÉ
ÎÁÇÁÐÊÉ

¼ÈÊ¾(&3."/04

Пазарът на имоти е на ниски обороти

С 42% средно са намалели сделките с недвижими имоти
в страната за първата половина на годината, като само за
София спадът е с 58 на сто. Това показва проучване на Райфайзен имоти. Извън планираната експанзия на големите
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Снимка: Цветелина Николаева

Κατασκευές / Ακίνητα
Κόκκινο φως για ακίνητα υπό κατασκευή

Οι δημοφιλείς πριν από ένα-δύο χρόνια αγορές κατοικιών υπό
κατασκευή ήδη έχουν εξαφανιστεί από την αγορά. Ο κύριος
λόγος είναι ότι οι τράπεζες χορηγούν δάνεια μόνο για έτοιμα
οικιστικά κτίρια, που έχουν άδεια για χρήση. Επιπλέον, η ίδια
αγορά για νέα οικιστικά κτίρια έχει παγώσει – παρόμοια είναι η
κατάσταση στην κατασκευή κτιρίων.

Η αγορά ακινήτων με χαμηλούς ρυθμούς

търговски вериги, от януари до юни не е регистрирана нито
една инвестиционна продажба или покупка на терен за
голям проект.

Σε 42% κατά μέσο όρο έχουν μειωθεί οι συναλλαγές  ακινήτων στη
χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, καθώς μόνο για τη Σόφια
η μείωση είναι   58%. Αυτό αναφέρει μια μελέτη της Reiffeisen.
Πέρα από την προγραμματισμένη επέκταση των μεγάλων αλυσίδων λιανικής πώλησης, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο δεν έχει
καταγραφεί ούτε μια αγορά οικοπέδου για μεγάλο έργο.

Голям спад в офис продажбите в ЦИЕ

Μεγάλη πτώση στις πωλήσεις γραφείων στην ΚΑΕ

Обемите на офис продажбите в Централна и Източна
Европа са паднали с 89% за първото полугодие на годината в сравнение със същия период на миналата, показва
анализ на международната консултантска компания CB
Richard Ellis. Наемите на качествените офис площи са паднали с 18% в Централна Европа, включително в Чехия,
Унгария, Полша и Словакия през второто тримесечие в
сравнение с година по-рано. В Източна Европа спадът е с
50 на сто.   

Ο όγκος των πωλήσεων γραφείων στην Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη έχουν μειωθεί κατά 89% κατά το πρώτο εξάμηνο του
έτους σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρσι, δείχνει ανάλυση
της διεθνούς εταιρείας συμβούλων CB Richard Ellis. Τα ενοίκια
των χώρων γραφείων ποιότητας έχουν μειωθεί κατά 18% στην
Κεντρική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας και της Σλοβακίας κατά το
δεύτερο τρίμηνο σε σύγκριση με πέρσι. Στην Ανατολική Ευρώπη η
πτώση είναι 50%.   

Транспорт Μεταφορές
25% ταξιδεύουν με εταιρείες χαμηλού κόστους

25 % летят с евтини компании

Нискотарифните авиокомпании държат около 26.5% от
превозените пътници през най-голямото летище в България през първото полугодие. За миналата година евтините
авиокомпании са държали около 20 на сто от пазара през
софийското летище. Ръстът им се дължи на пуснатите нови
полети на Wizz Air и ЕasyJet.
Пет авиокомпании си поделят нискотарифния пазар в
страната: унгарската Wizz Air, британската ЕasyJet, германската Germanwings, ирландската Aer Lingus и словашката
Sky Europe.

Пускат метрото от „Младост” до „Обеля”

От септемви е в експлоатация централният участък на първия метролъч на метрото от ж. к. „Обеля” до  ж. к. „Младост
1”. Отсечката ще се изминава за 20 минути. Още 130 млн.
евро са необходими, за да премине метрото през другите
квартали на „Младост” и да стигне до Бизнес парка в ж.к.
„Младост 4”. От кметството се надяват да вземат за това нов
заем от Европейската инвестиционна банка. Поради липса
на пари засега подземната железница няма да продължи
от бул. „Цариградско шосе” през ж.к. „Дружба” до летището.
Към декември трябва да започне строителството на трасе
между ж.к. „Обеля” и надлез „Надежда”. От надлеза през центъра към ж.к. „Лозенец” вече се строи.   
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Οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους κατέχουν περίπου
26,5% των επιβατών που έχουν περάσει από το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στη Βουλγαρία κατά το πρώτο εξάμηνο. Για το περασμένο
έτος οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους κατείχαν περίπου
το 20% της αγοράς στο αεροδρόμιο της Σόφιας. Η αύξησή τους
οφείλεται στις νέες πτήσεις των Wizz Air και EasyJet.
Πέντε αεροπορικές εταιρείες συμμετέχουν στην αγορά πτήσεων χαμηλού κόστους στη χώρα: η ουγγρική Wizz Air, η βρετανική EasyJet, η γερμανική Germanwings, η ιρλανδική Aer Lingus
και η σλοβακική Sky Europe.

Ξεκινάει το μετρό στο τμήμα Μλάντοστ-Ομπέλια

Από το Σεπτέμβριο ξεκινάει η εκμετάλλευση του κεντρικού
τμήματος της πρώτης γραμμής του μετρό από την περιοχή
Ομπέλια μέχρι το Μλάντοστ 1. Το ταξίδι στο τμήμα παίρνει 20
λεπτά. Ακόμα 130 εκατ. ευρώ χρειάζονται για να περάσει το
μετρό μέσα από τις άλλες περιοχές του Μλάντοστ και να φτάσει
στο επιχειρηματικό πάρκο στο Μλάντοστ 4. Από το δημαρχείο
ελπίζουν να πάρουν για αυτό νέο δάνειο από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων. Λόγω έλλειψης χρημάτων μέχρι στιγμής
το μετρό δε θα συνεχίσει από τη λεωφόρο «Τσάριγκραντσκο
σοσέ», μέσω του Ντρούζμπα και με τελικό σταθμό το αεροδρόμιο. Το Δεκέμβριο πρέπει να ξεκινήσει η κατασκευή του
τμήματος Ομπέλια-Ναντέζντα. Από το Ναντέζντα, μέσα από
το κέντρο και προς το Λόζενετς ήδη γίνονται κατασκευαστικές
εργασίες.  
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Дромеас

Ο ΔΡΟΜΕΑΣ ανέβηκε
στο βάθρο της
Ευρώπης

стъпи на
пиедестала на Европа
За тридесетгодишното
развитие на Дромеас пред
„Балкански хоризонти“
говори Председателят на УС
и изпълнителен директор
на фирмата, г-н Атанасиос
Папапанайоту
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Για την τριαντάχρονη πορεία του
ΔΡΟΜΕΑ μιλάει στους «Ορίζοντες»
ο Πρόεδρος του Δ. Σ. και  
Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας
Αθανάσιος Παπαπαναγιώτου

αύγουστος – σεπτέμβριος 2009Στο επικεντρο

Фирмата
ДРОМЕАС АД е основана през 1979 г. в индустриалната зона в
град Серес, Гърция, с производствени съоръжения и сгради с обща
площ от 55 000 кв. м. на терен от 130 000 кв. м. В нея работят 271 служители, от които 52 души са административен персонал, 30 – в продажбите, а останалите са заети в производството. Занимава се с производство на офис мебели, преградни стени и мебели за съхранение
на документация, интегрирани системи, кухненски мебели и домашно
обзавеждане.
Днес ДРОМЕАС АД е най-голямата фирма в отрасъла в Гърция и
една от най-големите в Европа по инфраструктура, технологии, съоръжения, производителност и качеството на продуктите.
Цеховете за обработка и боядисване на дърво и стомана, обработка на алуминий, шприцоване на пластмаса и полиоретан, производство на метални компоненти, тапициране представляват отделни
и независими производствени единици, чрез които се изграждат крайните продукти.
Фирмата има международни патенти, по които се извършва производство в няколко сектора:
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
През 1999 г. получава награда от Европейския съюз за опазване
здравето и безопасността на работниците.
През 2008 г. фирмата става 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.
През 2009 г. ДРОМЕАС побеждава в конкурса за мебелиране на
всички служби и офиси на Европейския съюз в цял свят. Това е проект
с бюджет от 31 млн. евро, спечелен в конкуренция с 22 водещи фирми
от целия свят.

Η Εταιρία

Атанасиос Папапанайоту, председател на УС и
изпълнителен директор на Дромеас АД
Ο κ. Αθανάσιος Παπαπαναγιώτου, Πρόεδρος του ΔΣ
και Διευθύνων Σύμβουλος της Dromeas

Как стартира ДРОМЕАС?
ДРОМЕАС беше създадена през 1979 г. като предприятие за производство на каравани с 13 служители. Непрекъснато се правеха постоянни инвестиции и иновационни
съоръжения. За три години станахме фирма номер 1 в
сектора. Караваните имаха едно много важно приспособление, което им позволяваше в спряло положение да се
отварят като кибритена кутия надясно и наляво, като по
този начин удвояват използваемото пространство. Но този
предмет на дейност беше сезонен от една страна, а от друга
социалноикономическите промени по онова време причиниха спад в търсенето. Затова през 1987 г. се ориентирахме
към промяна в предмета на дейност, като избрахме производството на офис мебели, преградни стени и мебели за
съхранение на документация.

Η εταιρία ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ ιδρύθηκε το 1979 και εδρεύει στη ΒΙ.
ΠΕ. Σερρών, με παραγωγικές και κτιριακές εγκαταστάσεις που ανέρχονται
σε 55.000 τ.μ. επί οικοπέδου 130.000 τ.μ.. Απασχολεί 271 εργαζομένους,
από τους οποίους τους 52 στη διοίκηση, τους 30 στις πωλήσεις και τους
υπόλοιπους στην παραγωγή. Δραστηριοποιείται στην παραγωγή επίπλων
γραφείου, διαχωριστικών τοιχωμάτων και συστημάτων αρχειοθέτησης, καθώς
και ολοκληρωμένων συστημάτων επίπλων κουζίνας και επίπλων σπιτιού.
Η εταιρία ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ είναι σήμερα η μεγαλύτερη εταιρία
του κλάδου στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη από
πλευράς υποδομής, τεχνολογίας, εγκαταστάσεων, παραγωγικότητας και
ποιότητας προϊόντων.
Τα τμήματα επεξεργασίας και βαφής ξύλου και χάλυβα, χύτευσης
αλουμινίου, πλαστικών και πολυουρεθάνης, παραγωγής μεταλλικών
εξαρτημάτων, κοριαν, ταπετσαρίας αποτελούν εξειδικευμένες και ανεξάρτητες
μονάδες παραγωγής, μέσω των οποίων συντίθενται τα τελικά προϊόντα.
Αριθμοί πλήθος Ευρεσιτεχνιών με διεθνή Διπλώματα, βάσει των
οποίων παράγει σε πολλούς τομείς.
Η εταιρία διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001 : 2000, πιστοποιητικό
περιβαλλοντικής προστασίας ISO 14000:2004, EMAS, ΕΛΟΤ 1801:2002,
ISO/TS 16949:2002 και PEFC (ΑΕΙΦΟΡΟΣ 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.
Το 2009 η ΔΡΟΜΕΑΣ κέρδισε διαγωνισμό για την επίπλωση όλων
των υπηρεσιών των γραφείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλο τον κόσμο.
Πρόκεται για ένα έργο προϋπολογισμού 31 εκατ. ευρώ, το οποίο κέρδισε
μεταξύ 22 κορυφαίων εταιριών απ’ όλον τον κόσμο.
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Имаше ли свободна ниша при офис мебелите?
Свободна ниша нямаше. Когато започвахме тогава,
трябваше да се изправим пред тези, които вече съществуваха на пазара с един силен лидер. Бяхме малката фирма,
която влиза в бранша с оптимизъм, търсейки свободните
ниши, за да се установи. Периодът на производство на каравани 1979-1987 беше много важен за ДРОМЕАС, оформи
едно много обхватно разбиране за производството – както
на международно, така и на национално ниво.
Каква стратегия следвахте, за да се различите от конкуренцията и за да бъдете предпочетени от потребителите?
Основното беше да
произвеждаме части от
продукти, които да не
са вносни. Обстоятелствата през онзи период
в страната бяха следните:
•
силен протекционизъм на вътрешния пазар – митата
надвишаваха средните
нива с 40%-50%.
•
ограничени възможности на вътрешната
промишленост да произвежда части, сравними по
качество с европейските,
тъй като нямаше модерни
технологични средства и
производствено оборудване.
•
големи бюрократични
трудности
за вносителите, квоти,
банкова система и т.н.
В тази среда основен
избор на ДРОМЕАС
беше непрекъснато да
инвестираме в рамките
на възможностите си,
така че да можем да
произвеждаме
части.
Използвайки тези ниши и на ниво философия и инвестиции, можахме да направим правилни движения. Възнаграждението ни дойде през първата година, когато спечелихме конкурса за мебелиране на палатата на ОТЕ с 5 000
работни места, които трябва да се отбележи, че и до днес –
20 години по-късно, са в отлично състояние.

Πώς ξεκίνησε ο ΔΡΟΜΕΑΣ;
Ο ΔΡΟΜΕΑΣ δημιουργήθηκε το 1979 ως βιομηχανία παραγωγής τροχόσπιτων, με 13 εργαζομένους. Με συνεχόμενες επενδύσεις και με καινοτόμες κατασκευές, σε τρία χρόνια κατέστη η
πρώτη εταιρία στο χώρο. Τα τροχόσπιτα διέθεταν μία σημαντική
ευρεσιτεχνία, η οποία επέτρεπε όταν αυτά ήταν σε στάση να ανοίγουν σαν «σπιρτόκουτο» δεξιά και αριστερά υπερδιπλασιάζοντας
τον ωφέλιμο χώρο. Όμως το αντικείμενο ήταν εποχιακό αφενός
και αφετέρου οι κοινωνικοοικονομικές αλλαγές της περιόδου
επέφεραν κάμψη στη ζήτηση. Γι’ αυτό, το 1987, προσανατολιστήκαμε σε αλλαγή αντικειμένου, επιλέγοντας την κατασκευή
επίπλων γραφείου, διαχωριστικών τοιχωμάτων και συστημάτων
αρχειοθέτησης.

Периодът на
производство на
каравани 19791987 г. беше много
важен за ДРОМЕАС,
оформи едно много
обхватно разбиране за
производството – както
на международно, така и
на национално ниво.

Последва ли ръст в развитието на ДРОМЕАС след това?
След първите големи успехи направихме нови инвестиции. Имаше, има и до днес една последователност от
големи проекти и инвестиции. Започна паралелно изграждане на магазинна мрежа в другите части на Гърция, като
днес притежаваме 35 обекта и покриваме почти цялата
страна. Имаме международно присъствие както в Европа,
така и в други части на света. Работи филиал в София и
поддържаме партньорства в Албания, Румъния, Египет,
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Υπήρχε κενό στο χώρο του
επίπλου γραφείου;
Κενό στην πραγματικότητα δεν υπήρχε – ξεκινώντας τότε είχαμε να αντιμετωπίσουμε αυτούς που ήδη
υπήρχαν στην αγορά και
έναν ισχυρό leader. Ήμαστε οι μικροί που μπαίναμε
με αισιοδοξία στον κλάδο,
αναζητώντας τα κενά για
να σταθούμε. Η περίοδος
παραγωγής τροχόσπιτων
του 1979-1987 ήταν πολύ
σημαντική για το ΔΡΟΜΕΑ, αφού διαμόρφωσε
μια συγκροτημένη αντίληψη για τη μεταποιητική
βιοτεχνία/βιομηχανία τόσο
σε διεθνές όσο και σε εθνικό
επίπεδο.

Ποια στρατηγική ακολουθήσατε για να διαφοροποιηθείτε από τον ανταγωνισμό και για να σας
επιλέξουν οι καταναλωτές;
Κατά βάση να παράξουμε εξαρτήματα που να
συνθέτουν τα προϊόντα και
τα οποία να μην είναι εισαγωγής. Τα δεδομένα εκείνης της περιόδου στη χώρα μας ήταν:
•
Ο ισχυρός «προστατευτισμός» της εγχώριας παραγωγής με τελωνειακούς δασμούς που ξεπερνούσαν κατά μέσο όρο
το 40%- 50%.
•
Οι περιορισμένες δυνατότητες της εγχώριας βιομηχανίας για παραγωγή εξαρτημάτων εφάμιλλων των ευρωπαϊκών
από πλευράς ποιότητας λόγω ελλείψεως σύγχρονων μέσων
τεχνολογίας και εξοπλισμού παραγωγής.
•
Οι μεγάλες γραφειοκρατικές δυσκολίες των εισαγωγών,
οι ποσοστώσεις, το τραπεζικό σύστημα κ.λπ.
Σ’ αυτό το περιβάλλον, βασική επιλογή του ΔΡΟΜΕΑ ήταν
να επενδύουμε, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, συνεχώς, ώστε
να μπορούμε να παράγουμε εξαρτήματα. Αξιοποιώντας αυτά τα
κενά και σε επίπεδο φιλοσοφίας και σε επένδυσης, μπορέσαμε
και κάναμε εύστοχες κινήσεις. Η επιβράβευσή μας ήρθε τον
πρώτο χρόνο όταν κερδίσαμε το διαγωνισμό για την επίπλωση

αύγουστος – σεπτέμβριος 2009Στο επικεντρο
Обединените
арабски емирства, Кипър,
Франция,
Германия,
Италия и Обединеното
кралство. В развитието
ни важна роля играят
множеството международни патенти на
ДРОМЕАС, по които
се извършва производство в няколко сектора.
Иновационни решения
са повечето отделни
инвестиции в машинно
оборудване, които, що
се отнася до количеството на производството, не възвръщат
стойността на придобиването си, но добавят стойност и
конкурентоспособност за крайния продукт. Така възвращаемостта на инвестициите се постига с по-мощно и производително машинно оборудване, а чрез него и с крайния
продукт. През 2000 г. акциите на фирмата бяха вписани на
фондовата борса и днес ДРОМЕАС се конкурира с големи
фирми от Испания, Италия, Германия, Нидерландия и
САЩ, с 22 от които се сблъскахме в конкурса на ЕС и излязохме победители.
Да поговорим за България. Кога ДРОМЕАС дойде в
София?
След падането на режимите в източните страни, България беше най-близкият до нас пазар, тъй като София се
намира на само 200 километра разстояние от завода ни.
Разбрахме, че хората се интересуват от създаване на една
работна среда, която да е различна от тази от времето
на режима. Така намерихме една плодотворна област и с
подходящите механизми и структура станахме първи на
пазара в София по разпознаваемост и продажби. Днес
фирмата е разположена в Бизнес парк София в Младост 4.
Новите ни планове са свързани с по-нататъшното развитие на един модерен изложбен център и на цех за производство на седалки.
Възможностите на ДРОМЕАС не се изчерпват само с
производство на мебели...
Това е така. Паралелно с нашата дъщерна фирма КЕМ
произвеждаме алуминиеви части за автомобилните компании MERCEDES – CHRYSLER и MTU, немската фирма,
която произвежда двигатели за морски съдове.
Защо потребителят да избере мебелите ДРОМЕАС?
След непрекъснати инвестиции мебелите ДРОМЕАС
имат високи спецификации, качество, ергономия и дизайн,
съобразени с потребителите и околната среда. Всичко това
се предлага на много достъпни цени.
Преди тридесет години представяхте ли си къде ще бъде
ДРОМЕАС днес?
С моите братя Янис и вече починалия Йоргос стартирахме ДРОМЕАС с търпение и упоритост, опитвайки се да
си поставяме постижими цели и да работим за тях. През

του μεγάρου του ΟΤΕ με
5.000 θέσεις εργασίας, οι
οποίες σημειωτέον μέχρι
και σήμερα, 20 χρόνια
μετά, είναι σε άριστη
κατάσταση
Από εκεί και πέρα ακολούθησε η ανοδική
πορεία του ΔΡΟΜΕΑ;
Μετά από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες
δουλειάς κάναμε νέες
επενδύσεις. Υπήρξε και
υπάρχει μέχρι και σήμερα
μια αλληλουχία μεγάλων
έργων και επενδύσεων.
Άρχισαν παράλληλα να
γίνονται καταστήματα στην υπόλοιπη Ελλάδα – σήμερα είναι
35 – ώστε να καλύπτουμε σχεδόν όλη τη χώρα. Έχουμε διεθνή
παρουσία, τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο.
Διαθέτουμε θυγατρική εταιρία στην Σόφια και διατηρούμε
συνεργασίες στην Αλβανία, την Ρουμανία, την Αίγυπτο, τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Κύπρο, την Γαλλία, την Γερμανία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην αναπτυξιακή
διαδρομή συνέβαλλαν σημαντικά και το πλήθος Ευρεσιτεχνιών
με διεθνή Διπλώματα που έχει ο ΔΡΟΜΕΑΣ, βάσει των οποίων
παράγει σε πολλούς τομείς. Καινοτόμες επιλογές είναι οι πολλές επιμέρους επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, που από
πλευράς ποσοτικής παραγωγής δεν αποσβένουν την αξία κτήσης, όμως προσδίδουν υπεραξία και ανταγωνιστικότητα στο
τελικό προϊόν. Συνεπώς, η απόσβεση τους επιτυγχάνεται από
την ισχυροποίηση και αποδοτικότητα του συνολικού μηχανολογικού εξοπλισμού και μέσω αυτού από το τελικό προϊόν. Το
2000, οι μετοχές της εταιρείας εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο
και σήμερα η ΔΡΟΜΕΑΣ ανταγωνίζεται τις μεγάλες εταιρείες
της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας και
των ΗΠΑ, με 22 από τις οποίες κονταροχτυπήθηκε στο διαγωνισμό της Ε.Ε. και βγήκε νικήτρια.
Να σταθούμε στην Βουλγαρία. Πότε έρχεται ο ΔΡΟΜΕΑΣ
στην Σόφια;
Μετά την πτώση των καθεστώτων διακυβέρνησης των
ανατολικών χωρών, η Βουλγαρία ήταν η πιο κοντινή μας
αγορά, με τη Σόφια να απέχει από το εργοστάσιο μας μόλις
200 χιλιόμετρα. Αντιληφθήκαμε ότι ο κόσμος έχει ενδιαφέρον
να δημιουργήσει ένα περιβάλλον εργασίας διαφορετικό από
αυτό που του παρείχε το καθεστώς. Έτσι βρήκαμε γόνιμο έδαφος και με τους κατάλληλους χειρισμούς και υποδομή, γίναμε
η πρώτη εταιρία στην αγορά της Σόφιας σε αναγνωρισιμότητα
και πωλήσεις. Σήμερα η εταιρία στεγάζεται στο Business PARK
SOFIA, «MLADOST 4». Στα άμεσα σχέδια μας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη με ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο και μια μεταποιητική μονάδα καθισμάτων.
Η δυνατότητες του ΔΡΟΜΕΑ δεν εξαντλούνται στην παραγωγή
επίπλων;
Πράγματι, παράλληλα με τη θυγατρική εταιρία «ΚΕΜ»
παράγουμε καλούπια χύτευσης και χύτευση εξαρτημάτων
αλουμινίου για την αυτοκινητοβιομηχανία της MERCEDES –
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CHRYSLER και την
MTU, τη γερμανική
εταιρεία που κατασκευάζει
κινητήρες
σκαφών θαλάσσης.
Γιατί να επιλέξει ο
καταναλωτής τα έπιπλα ΔΡΟΜΕΑΣ;
Μετά από συνεχείς
επενδύσεις, τα έπιπλα
ΔΡΟΜΕΑΣ είναι υψηλών προδιαγραφών,
ποιότητας,
εργονομίας, αισθητικής, με
σεβασμό στο χρήστη
και στο περιβάλλον
και όλα αυτά σε πολύ
προσιτές τιμές.

2009 г. ДРОМЕАС спечели международния конкурс и бе
избрана за мебелирането на органите и службите на Европейския съюз в цял свят – проект на стойност 31 млн. евро
и с продължителност 2 (две) години с възможност за удължение от 1+1 година. Този успех на ДРОМЕАС е несъмнено
още едно доказателство и признание за качествените и конкурентоспособни продукти, които произвеждаме, както и
продължение на големите проекти, които сме осъществявали през дългогодишното си развитие. Представлява
най-високо признание за усилията, които сме положили,
от основаването на фирмата за развиване на иновационни
продукти, технологии и производствени цехове. Това е
поредното утвърждаване на стратегическите избори за
вертикално интегриране на производствения процес чрез
оборудване с високотехнологични съоръжения. ®   
Днес ДРОМЕАС АД е най-голямата фирма в отрасъла
в Гърция и една от най-големите в Европа по инфраструктура, технологии, съоръжения, производителност и
качеството на продуктите.
Директор на филиала на ДРОМЕАС в София е г-жа
Клеоники Георгиаду. Офисите се намират в Бизнес парк
София, Младост 4, сграда 1, партер.
тел.: 02 4899720 Факс: 02 4899721
Ε -mail: office@dromeas.bg
Web site : www.dromeas.bg
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Γυρίζοντας τριάντα
χρόνια πίσω, φανταζόσασταν μέχρι πού θα
έφτανε ο ΔΡΟΜΕΑΣ;
Με τα αδέλφια
μου τον Ιωάννη και το
μακαρίτη τον Γιώργο,
ξεκινήσαμε τον ΔΡΟΜΕΑ με υπομονή και
επιμονή προσπαθώντας να θέτουμε εφικτούς στόχους και επιμένοντας σε αυτούς.
Το 2009 η εταιρία ΔΡΟΜΕΑΣ κέρδισε το Διεθνή Διαγωνισμό και
επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίπλωση των
Οργανισμών και Υπηρεσιών της, σε όλο τον κόσμο, ένα έργο
ύψους 31 εκατ. ευρώ και διάρκειας 2 (δύο) ετών με δυνατότητα
παράτασης 1+1 έτους. Αυτή η επιτυχία του ΔΡΟΜΕΑ είναι αναμφισβήτητα μια περαιτέρω πιστοποίηση και αναγνώριση των ποιοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων που παράγει, αλλά και η
συνέχιση των μεγάλων έργων που υλοποίησε στη μακρόχρονη
διαδρομή του. Αποτελεί κορυφαία αναγνώριση των προσπαθειών
που καταβάλει από την ίδρυση του για την ανάπτυξη καινοτόμων
προϊόντων, τεχνολογιών και μονάδων παραγωγής. Δικαίωση
των στρατηγικών επιλογών για καθετοποίηση της παραγωγικής
διαδικασίας σε όλο το φάσμα της μεταποίησης με εξοπλισμούς
υψηλής τεχνολογίας.   
Σήμερα ο ΔΡΟΜΕΑΣ είναι η μεγαλύτερη εταιρία του κλάδου
στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη από πλευράς υποδομής, τεχνολογίας, εγκαταστάσεων, παραγωγικότητας
και ποιότητας προϊόντων.
Η θυγατρική εταιρία του ΔΡΟΜΕΑ στη Σόφια διευθύνεται
από την κυρία Κλεονίκη Γεωργιάδου. Στεγάζεται στο Business
Park Sofia, «MLADOST 4» κτίριο 1, ισόγειο.
τηλ.: 02 4899720 fax: 02 4899721
Ε -mail: office@dromeas.bg
Web site : www.dromeas.bg
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Крисметал ЕООД

Chrysmetal LTD.

Най-добрата промишлена
арматура за всички индустрии

Ο καλύτερος εξοπλισμός για όλους
τους βιομηχανικούς κλάδους

К

рисметал ЕООД (www.chrysmetal.com) е учредена
през 2002 г. и е член на CHRYSSAFIDIS S.A. Group
Гърция.
Крисметал ЕООД има складова база от 1100 кв. м. в
София и снабдява всички отрасли на индустрията – инженерингови и строителни компании, както и търговски организации и фирми, свързани с корабостроителната индустрия –
с различни видове компоненти за тръбопроводни инсталации
за вода, пара, пропан-бутан, природен газ, химически активни и
абразивни флуиди, компоненти за инсталации в хранителната,
фармацевтичната и петролната индустрии (тръби, фитинги,
вентили, PP-R и др.). Продуктите са съпроводени със сертификати за качество (EN10204-3.1b, 2.2, 2.1 и др.) и са в съответствие
с международните стандарти (ISO, DIN, API, ASA, BS и др.).
Фирмата представлява едни от най-големите световни
производители в индустриалната сфера като: SPIRAX SARCO,
ЕBRO Armaturen, Brian Dounkin – RMG, CRANE-Saunders, Alfa
Laval, REGO.

ADV Prodigy
Интегрирани бранд маркетинг
решения за по-добри резултати с
по-малки разходи

У

спешното менажиране на една търговска марка е
трудна задача, която изисква много хора и ресурси.
Тази задача е още по-сложна в ситуация на рецесия,
когато фирмите преосмислят бюджета си и намаляват разходите си за маркетинг. В тази обстановка, фирмите търсят
партньори, които могат да предложат ефективни и инова-
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Η εταιρεία Chrysmetal ltd. (www.chrysmetal.com) ιδρύθηκε το
2002 και είναι θυγατρική της εταιρείας Χρυσαφίδης ΑΕ.
Η «Chrysmetal ltd» (με αποθήκη 1100m2 στην Σόφια) εφοδιάζει τη βιομηχανία, τις κατασκευαστικές και τεχνικές εταιρείες, τη ναυτιλία και τα εμπορικά καταστήματα, με εξοπλισμό
για δίκτυα νερού, ατμού, υγραερίου, φυσικού αερίου, χημικών,
τροφίμων, φαρμάκων και πετρελαιοειδών (σωλήνες, εξαρτήματα, βάνες, PP-R κ.α.). Τα υλικά συνοδεύονται απο πιστοποιητικά ποιότητας (EN10204-3.1b, 2.2, 2.1 κ.α.) όπως και διεθνή
πιστοποιητικά (ISO, DIN, API, ASA, BS κ.α).
Η εταιρεία αντιπροσωπεύει μερικούς από τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού όπως: SPIRAX SARCO, ЕBRO
Armaturen, Brian Dounkin – RMG, CRANE-Saunders, Alfa
Laval, REGO.

ADV Prodigy
Ολοκληρωμένες λύσεις brand
marketing για καλύτερα
αποτελέσματα σε χαμηλότερο
κόστος
Η επιτυχής διαχείριση ενός εμπορικού σήματος είναι δύσκολο
έργο που απαιτεί πολλούς ανθρώπους και πόρους. Το έργο αυτό
είναι ακόμη πιο περίπλοκο σε κατάσταση ύφεσης, όταν οι εταιρείες επανεξετάζουν τον προϋπολογισμό τους και μειώνουν τις
δαπάνες τους για marketing. Υπό αυτές τις περιστάσεις, οι εταιρείες αναζητούν συνεργάτες οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν
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ΜΕΛΗ

тивни решения за промотиране на марката. ADV Prodigy
работи в тази посока, като предлага интегрирани бранд маркетинг решения от 2007 г. насам.
ADV Prodigy предлага богата палитра от маркетингови
услуги: консултации и стратегии за бранд маркетинг, бранд
софтуер, мониторинг на брандове и конкурентни пазари,
сравнителен анализ, промотиране на брандове, творчески и
рекламни услуги и др. Агенцията въведе на гръцкия пазар за
първи път уникален метод за следене на резултатите на промоционални дейности в реално време: The Barcode Game™©.
Целта на ADV Prodigy е да се превърнат в стратегически
партньори на клиентите си, като им предоставят достъпни,
интелигентни и ефективни маркетингови решения. Сред
клиентите, които им се доверяват са Germanos, Sony Ericsson,
Henkel, PT Beverage World, Civitas Communications Group,
The Hellenic Ministry of Development, The Hellenic Ministry
of Health, The Hellenic Ministry of Tourism, Ericsson, Epson и
други.

αποτελεσματικές και καινοτόμες λύσεις για την προώθηση της
μάρκας. Η ADV Prodigy δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση,
προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις brand marketing από το
2007.
Η ADV Prodigy προσφέρει ευρύ φάσμα υπηρεσιών marketing:
συμβουλές και στρατηγικές για brand marketing, brand software,
παρακολούθηση brands και ανταγωνιστικών αγορών, συγκριτική
ανάλυση, προώθηση brands, δημιουργικές και διαφημιστικές
υπηρεσίες, κ.λπ. Η εταιρεία παρουσίασε στην ελληνική αγορά
για πρώτη φορά μια μοναδική μέθοδο για την παρακολούθηση
των αποτελεσμάτων των ενεργειών προώθησης σε πραγματικό
χρόνο: The Barcode Game™©.
Ο σκοπός της ADV Prodigy είναι να γίνει στρατηγικός εταίρος
των πελατών της, παρέχοντάς τους προσιτές, έξυπνες και αποτελεσματικές λύσεις marketing. Ανάμεσα στους πελάτες οι οποίοι
της έχουν εμπιστοσύνη είναι Germanos, Sony Ericsson, Henkel,
PT Beverage World, Civitas Communications Group, The Hellenic
Ministry of Development, The Hellenic Ministry of Health, The
Hellenic Ministry of Tourism, Ericsson, Epson κλπ.

Палиррия България

Palirria Bulgaria

Лесно, вкусно, Палиррия

П

алиррия България е дъщерна фирма на PalirriaSouliotis SA, която вече 50 години работи в сектора
на готовите храни в Гърция. Присъствието й в България датира от 2000 г. със седалище в Нова Загора.
Благодарение на стабилното си разрастване, днес фирмата притежава собствени съоръжения на площ от 19000 кв.
м. и има 700 служители. От 2006 г. стартира производството
на продукти специално за българския пазар и вече има присъствие в големите вериги супермаркети в страната.
Гарантирането на качеството има важна роля в хранителния отрасъл и поради това фирмата притежава серия от
сертификати, като например HACCP, ISO 9001:2000, ELOT
1416:2000, IFS и BRC.
Палиррия има постоянно присъствие на международния
пазар както чрез участие в големите изложения в чужбина,
така и чрез своите продукти. Днес продуктите на компанията
могат да бъдат намерени в Европа, САЩ, Австралия, арабските държави и Азия.
Палиррия използва традиционни рецепти за автентичен
вкус и съвременни технологии, за да гарантира, че всеки продукт, достигащ до масата на потребителя, е напълно здравословен, вкусен и хранителен.
За да отговори на нарастващите изисквания, фирмата
инвестира в своите служители чрез редица образователни
семинари, а също и в машинно оборудване чрез закупуване на
машини, разработени въз основа на най-новите технологии.
Целта на компанията е името Палиррия да бъде синоним
за качество и здравословно хранене.

Εύκολο, νόστιμο, Palirria
Η εταιρεία «Palirria Bulgaria» είναι θυγατρική της «ΠαλίρροιαΣουλιώτης Α.Ε.» η οποία δραστηριοποιείται εδώ και 50 χρόνια
στον τομέα των έτοιμων τροφίμων στην Ελλάδα. Η παρουσία της
στη Βουλγαρία ξεκίνησε το 2000. Έδρα της είναι η πόλη της Νόβα
Ζαγόρα.
Με συνεχή ανοδική παρουσία έφτασε σήμερα να έχει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 19000 τ.μ. και να απασχολεί 700 εργαζόμενους. Από το 2006 προχώρησε στην παραγωγή προϊόντων ειδικά
για τη βουλγαρική αγορά και σήμερα έχει παρουσία στις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στη χώρα.
Αντιλαμβανόμενοι ότι ειδικά στον τομέα των τροφίμων η
διασφάλιση της ποιότητας παίζει σημαντικό ρόλο,στην «Palirria
Bulgaria» έχουμε προχωρήσει σε σειρά πιστοποιήσεων όπως
HACCP, ISO 9001:2000, ELOT 1416:2000, IFS και BRC.
Η παρουσία μας στη διεθνή αγορά είναι συνεχής τόσο με συμμετοχές σε μεγάλες εκθέσεις του εξωτερικού όσο και μέσω των
προϊόντων μας. Σήμερα τα προϊόντα «Παλίρροια» θα τα βρείτε
στην Ευρώπη, τις Η.Π.Α., την Αυστραλία, τις Αραβικές χώρες και
στην Ασία.
Χρησιμοποιούμε παραδοσιακές συνταγές για αυθεντική
γεύση και σύγχρονες τεχνικές ώστε να διασφαλίζουμε ότι κάθε
προϊόν που φτάνει στο τραπέζι του καταναλωτή είναι απόλυτα
υγειές, νόστιμο και θρεπτικό.
Προκειμένου να ανταποκριθούμε στις διαρκώς αυξανόμενες
απαιτήσεις επενδύουμε στο επίπεδο του προσωπικού μας μέσα
από σειρές εκπαιδευτικών σεμιναρίων, όσο και στο μηχανολογικό
εξοπλισμό με αγορές μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας.
Σκοπός μας είναι το όνομα «Παλίρροια» να είναι συνώνυμο
της ποιότητας και της θρεπτικής διατροφής.
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Uni Systems
IT решения, които печелят време,
пари и доверие

U

ni Systems Bulgaria е основана в София през 2008 г.
и е дъщерно дружество на Uni Systems SA и част от
холдинга Info-Quest – най-голямата фирма за информационни технологии в Гърция.
Uni Systems е един от водещите доставчици на интегрирани информационни и комуникационни решения в Гърция
и един от най-големите в Югоизточна Европа, с годишни
продажби в размер на 130 млн. евро.
Чрез постоянния си ангажимент за специално отношение и уважение към своите клиенти и партньори Uni Systems
днес се развива стабилно и е една от най-големите компании
в сектора в района на Югоизточна Европа, с присъствие в
България, Румъния, Албания, Кипър, а също и в Белгия.
В България Uni Systems се фокусира върху клиентите в
банковия и финансов сектор, доставчиците на телекомуникационни услуги и големите клиенти от частния сектор.
Представителството в България – Uni Systems Bulgaria, е
призната на местния пазар като опитен и доверен технологичен партньор, способен да отговори с последователност и
успех на растящите нужди на своите клиенти в области като
дизайн на системи и мрежи, инсталация и имплементация,
оценяване и оптимизация на IT инфраструктурата, консолидация на системи и миграция към платформи, структурирано управление на IT проекти, IT и бизнес консултантски
услуги и т.н. В съвместни проекти, изпълнени заедно с Uni
Systems SA в България, компанията вече показва значителни
знания и опит в областите: отдалечен достъп и сигурност,
телекомуникационни мрежи, интегриране на компютърна
телефония и бизнес приложения.
Експертизата на фирмата е резултат от продължаващото
образование и систематични инвестиции в специализирани
и сертифицирани инженери, които познават задълбочено
собствените продукти и решения, а също и на международните лидери Citrix, Blue Coat, SenSage, Oracle, Microsoft и др.
В резултат на международното развитие и отчитайки
приоритетите на клиентите си в трудните условия на международна финансова криза, Uni Systems обръща специално
внимание на приложенията за намаляване на риска (управление на риска), както и на проекти за сигурност и намаляване
на разходите за инфраструктура (виртуализация, доставка
на приложения, оптимизация на мрежата и т. н.).
Uni Systems Bulgaria работи и като местен клон на центъра за поддръжка, който предлага услуги за поддръжка на
хардуер и софтуер на местните клиенти на двете дружества,
включително на местните филиали на големи гръцки компании.
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Uni Systems
IT λύσεις οι οποίες κερδίζουν
χρόνο, χρήματα και εμπιστοσύνη.
Η Uni Systems Bulgaria ιδρύθηκε στη Σόφια το 2008 και αποτελεί θυγατρική εταιρεία της Uni Systems A.Ε και μέλος του Oμίλου Info-Quest, του μεγαλύτερου Ομίλου Πληροφορικής στην
Ελλάδα.
Η Uni Systems είναι ένας από τους σημαντικώτερους παρόχους ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών
στον ελληνικό χώρο και ένας από τους μεγαλύτερους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με ετήσιες πωλήσεις ύψους 130 εκατ. ευρώ.
Με διαρκή προσήλωση στη διάκριση και σεβασμό στους
πελάτες και συνεργάτες της, η Uni Systems εξελίσσεται σήμερα
σταθερά σε μία από τις σημαντικώτερες εταιρείες του κλάδου
στην ευρύτερη αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με παρουσία στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Αλβανία, στην Κύπρο,
αλλά και στο Βέλγιο.
Στη Βουλγαρία, η Uni Systems επικεντρώνεται στους πελάτες
του τραπεζικού και χρηματοοικονομικού τομέα, στους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και στους μεγάλους πελάτες ιδιωτικού τομέα. Η θυγατρική της, Uni Systems
Bulgaria, αναγνωρίζεται στην τοπική αγορά ως ένας έμπειρος και
έμπιστος τεχνολογικός συνεργάτης, ικανός να ανταποκριθεί με
συνέπεια και επιτυχία στις αυξανόμενες ανάγκες της πελατειακής του βάσης, σε τομείς όπως οι: systems and network design,
implementation and deployment, IT infrastructure assessment
and optimization, systems consolidation and platform migration,
structured IT project management, IT and business consulting
services, κ.α. Στο πλαίσιο από κοινού εκτελεσμένων έργων με
τη μητρική, η τοπική εταιρεία επιδεικνύει ήδη σημαντική γνώση
και εμπειρία στις περιοχές Access and Security, Networking,
Computer Telephony Integration και Business Applications.
Η τεχνογνωσία της Εταιρείας είναι αποτέλεσμα διαρκούς
εκπαίδευσης και συστηματικής επένδυσης σε εξειδικευμένους
και πιστοποιημένους μηχανικούς, οι οποίοι διαθέτουν σε βάθος
γνώση των προϊόντων και των προσφερόμενων λύσεων της ίδιας
της Εταιρείας, καθώς επίσης και διεθνών οίκων, όπως οι Citrix,
Blue Coat, SenSage, Oracle, Microsoft κ.α.
Ακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις και στο πλαίσιο των
προτεραιοτήτων των πελατών της στις δυσχερείς συνθήκες
της διεθνούς οικονομικής κρίσης, η Uni Systems δίνει ιδιαίτερη
έμφαση σε εφαρμογές μείωσης κινδύνου (risk management),
καθώς και σε υλοποιήσεις ασφάλειας και μείωσης κόστους υποδομής (virtualization, application delivery, network optimization,
κ.λπ.).
Η Uni Systems Bulgaria λειτουργεί τέλος ως τοπική προέκταση του κέντρου υποστήριξης της μητρικής Εταιρείας, προσφέροντας υπηρεσίες υποστήριξης υλικού και λογισμικού στους
τοπικούς πελάτες και των δύο εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων
και τοπικών θυγατρικών μεγάλων ελληνικών ομίλων.

ΜΕΛΗ

Специално отношение
Персонализираният подход е
в основата на партньорството
между Plesio и Алфа банк

Д

остатъчно е да хвърлите един поглед на корицата на
В2В каталога на Plesio за Алфа банк, за да разберете
какво стои в основата на партньорството между
двете фирми-членки на Гръцкия бизнес съвет в
България. Ключовите фрази са „Специално издание
за Алфа банк” и „Потърсете вашия личен консултант”.
За разлика от другите големи доставчици на офис
продукти, които предлагат на клиентите си генерални
отстъпки върху всичките си артикули, Plesio има поспецифичен подход. След анализ на потребителските
навици на Алфа банк, екипът на Plesio идентифицира
основните офис продукти, които банката закупува. Да
кажем, че това са 100-те най-ползвани от служителите
на банката продукти. Plesio предлага на Алфа банк
изключително изгодни цени за тези 100 артикула и
преференциални цени за всички останали артикули. Ето
защо, всеки голям клиент може да получи персонализиран
каталог с цени, отговарящи на неговите нужди.

Снимка: Анатоли Типляшин/PhotoXPress
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Ειδική μεταχείριση

Η εξατομικευμένη προσέγγιση
βρίσκεται στη βάση της  
συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών
Plesio και Alpha Bank
Αρκεί να ρίξετε μια ματιά στο εξώφυλλο του καταλόγου B2B του
Plesio για την Alpha Bank, για να καταλάβετε τι αποτελεί την
βάση της εταιρικής συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών-μελών
του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία. Τα
βασικά συνθήματα είναι «Ειδική έκδοση για την Alpha Bank» και
«Βρείτε τον προσωπικό σας σύμβουλο».
Σε αντίθεση με τους άλλους μεγάλους προμηθευτές προϊόντων γραφείου που προσφέρουν στους πελάτες τους γενικές εκπτώσεις σε όλα τα είδη, το Plesio έχει μια πιο ειδική
προσέγγιση. Μετά από ανάλυση των καταναλωτικών συνηθειών της Alpha Bank, η ομάδα του Plesio εντόπισε τα κύρια
προϊόντα γραφείου, τα οποία η τράπεζα αγοράζει. Μπορούμε
να πούμε ότι αυτά είναι τα 100 πιο πολυχρησιμοποιούμενα
προϊόντα από τους υπαλλήλους της τράπεζας. Το Plesio προ-
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τείνει στην Alpha Bank
πολύ λογικές τιμές για
αυτά τα 100 είδη και ειδικές τιμές για όλα τα υπόλοιπα είδη. Ως εκ τούτου,
κάθε μεγάλος πελάτης
μπορεί να λάβει προσαρμοσμένο κατάλογο με
τιμές που αντιστοιχούν
στις ανάγκες του.
«Αυτό είναι ένα από τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
της πολιτικής μας,» λέει ο
διευθυντής του Plesio στη
Βουλγαρία, ο κ. Γιάννης
Σαρουλίδης. «Συνήθως το
20% των ειδών που καλύπτουν τις ανάγκες μιας
εταιρίας σαν την Alpha Bank συγκεντρώνει το 80% των δαπανών της. Εγώ λέω: «Θα σας δώσω μια καταπληκτική τιμή για
αυτά τα 20% των προϊόντων γραφείου που χρησιμοποιείτε πιο
πολύ, και στη συνέχεια, ανάλογα με το πόσο μεγάλος πελάτης
είστε ,εκπτώσεις και σε άλλα είδη. Αυτό συμφέρει τους πελάτες
περισσότερο.Και όμως ,κάνουμε μεγάλη προσπάθεια για να
πείσουμε πολλούς ανθρώπους που ανταποκρίνονται άκριτα σε
προσφορές του τύπου «20% έκπτωση σε όλα τα είδη του καταλόγου » χωρίς να συνειδητοποιούν ότι μια ειδική και διαφοροποιημένη προσφορά θα ήταν πιο συμφέρουσα για αυτούς».
Στην περίπτωση της Alpha Bank, το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο προϊόν είναι βεβαίως το χαρτί.
«Χρησιμοποιούμε μεγάλη ποσότητα χαρτιού,» λένε από την
Alpha Bank. «Για το λόγο αυτό η νέα σειρά οικολογικών προϊόντων του Plesio είναι καλή είδηση για μας. Μας επιτρέπει να είμαστε πιο υπεύθυνοι προς την επιχείρησή μας και το περιβάλλον».
Στις πρώτες 27 σελίδες του καταλόγου της Alpha Bank θα
βρείτε ανακυκλωμένο φωτοαντιγραφικό χαρτί, ανακυκλωμένα
αυτοκόλλητα σημειώσεων, τετράδια, κλπ.
«Από τους μεγάλους πελάτες μας, η Alpha Bank είναι η μοναδική που δείχνει σημαντικότερο ενδιαφέρον για την γκάμα των
«πράσινων» προϊόντων μας,» λέει ο κ. Σαρουλίδης.
«Τον Σεπτέμβριο η συνεργασία μας θα έχει τα πρώτα γενέθλιά της» σχολιάζουν από την Alpha Bank. «Ελπίζουμε να γιορτάσουμε ακόμα πολλά χρόνια μαζί.»
Το Plesio βρίσκεται στην ελληνική αγορά εδώ και 37 χρόνια και είναι κορυφαίος πάροχος ηλεκτρονικών υπολογιστών και
προϊόντων γραφείου, με ετήσιο κύκλο εργασιών 430 εκατ. ευρώ.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στη Βουλγαρία εδώ και 4 χρόνια
και ήδη βρίσκεται στην τρίτη θέση στην τοπική αγορά μετά από
την Office One και την Office Classic.
‘Oμιλος Alpha Bank, ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους
του χρηματοοικονομικού τομέα, στην Ελλάδα μεσω ενός Δικτύου
που αριθμεί 426 Καταστήματα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών.
, Ο Όμιλος Alpha Bank δραστηριοποιείται επίσης στη διεθνή
αγορά, με παρουσία στην Κύπρο, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία,
στη Σερβία, στην Ουκρανία, στην Αλβανία, στην Π.Γ.Δ.Μ. και
στη Μεγάλη Βρεταννία.
Η Alpha Bank άνοιξε το πρώτο υποκατάστημά της στη Σόφια
το 1995 και στα τέλη του 2008 το δίκτυο των καταστημάτων
ανέρχεται σε 120 καταστήματα.

Новата серия от еко
продукти на Plesio е добра
новина за нас. Тя ни позволява да сме
отговорни и към бизнеса си и към
околната среда.
„Това е една от отличителните черти на нашата
политика”, казва мениджърът на Plesio за България,
Янис Саролидис. „Обикновено 20% от нуждите на една
фирма като Алфа банк са отговорни за 80% от разходите
им. Аз казвам: „Ще ви дам убийствена цена за тези 20%
от офис продуктите, които ползвате най-много, и после,
в зависимост от това колко голям клиент сте, отстъпки
за останалите артикули. Това е много по-изгодно за
клиентите, въпреки че ни отнема повече усилия да се
преборим с манаталитета на много хора, които откликват
първично на оферти като „20 процента отстъпка от всичко
в каталога” без да съобразят, че една по-деференцирана
оферта би била по-изгодна за тях”.
В случая с Алфа банк, най-използваният продукт е,
съвсем предвидимо, хартията.
„Ние използваме огромно количество хартия,” казват от
Алфа банк. „Ето защо новата серия от еко продукти на Plesio
е добра новина за нас. Тя ни позволява да сме отговорни и
към бизнеса си и към околната среда.”
На първите 27 страници от каталога за Алфа банк ще
намерите рециклирана копирна хартия, рециклирани
самозалепващи се листчета, тетрадки и т.н.
„От големите ни клиенти Алфа банк единствена показва
по-значим интерес към палитрата ни от еко продукти,” казва
г-н Саролидис.
„През септември нашето партньорство бележи своя
първи рожден ден”, коментират от Алфа банк. „Надяваме се
да отпразнуваме още много години заедно.”
Plesio е на гръцкия пазар от 37 години и е лидер в
доставката на компютърни и офис продукти с годишен
оборот от 430 милиона евро. Фирмата оперира в България
от 4 години и вече заема трето място на местния пазар, след
Office One и Office Classic.
Групата Aлфа банк, една от най-големите групи във
финансовия сектор в Гърция, със своите 426 клона предлага
широк спектър от услуги.
Групата Aлфа банк разпростира дейността си и на
международните банкови пазари с присъствие в Кипър,
Румъния, България, Сърбия, Украина, Албания, БЮР
Македония и Великобритания.
Aлфа банк открива своя първи клон в София през 1995 г.,
а в края на 2008 г. мрежата й вече наброява 120 клона.
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Бизнес и удоволствие
							 в града
на тепетата
Δουλειά και
διασκέδαση στην
Πόλη των λοφίσκων
Νελη Λοζανοβα

Нели Лозанова

В

ранна есен край тепетата в Тракийската низина
могат да ви се случат много неща за един ден:
можете да сключите сделка за представителство
на вашата фирма в България, да изпиете кафето
си на облян от слънце площад с фонтани, да се
разходите сред тракийски, римски и древногръцки архитектурни паметници, да вкусите класически средиземноморски ястия и подбрани вина или да посетите джаз концерт
под звездите.
Септември и октомври са идеалните месеци да се запътите към Пловдив, който е само на час и половина път по
магистралата от  София. Ето защо:

Στις αρχές του φθινοπώρου κοντά στους λοφίσκους στην Άνω
Θρακική κοιλάδα μπορούν να σας συμβούν πολλά πράγματα
σε μία μόνο μέρα: μπορείτε να κλείσετε μια συμφωνία αντιπροσωπείας για την εταιρεία σας στη Βουλγαρία, να πιείτε τον καφέ
σας σε μια ηλιόλουστη πλατεία με σιντριβάνια, να κάνετε βόλτα
σε θρακικά, ρωμαϊκά ή αρχαία ελληνικά μνημεία αρχιτεκτονικής, να δοκιμάσετε κλασική μεσογειακή κουζίνα και επιλεγμένα
κρασιά ή να επισκεφθείτε συναυλία τζαζ κάτω από τα αστέρια.
Ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος είναι οι ιδανικοί μήνες για
να πάτε στο Πλόβντιβ που βρίσκεται μιάμιση μόνο ώρα δρόμο
στον αυτοκινητόδρομο από τη Σόφια. Ορίστε γιατί:

Ώρα για μπίζνες
Η διεθνής έκθεση του Πλόβντιβ μάλλον δεν χρειάζεται παρουσίαση – κάθε χρόνο στο τέλος του Σεπτεμβρίου η εκθεσιακή
Снимка: Огнян Манчев

Снимка: Нели Лозанова

αύγουστος – σεπτέμβριος 2009

Време за бизнес
Международният пловдивски панаир едва ли има нужда от
представяне – всяка година в края на септември Панаирното градче на северния бряг на река Марица се превръща
в пулсиращото бизнес сърце на България. Есенният технически панаир е форумът с най-силни традиции, датиращи
от първото индустриално и земеделско изложение през
1892 година. По икономическа значимост за България Пловдивският панаир може да бъде сравнен с Международния
солунски панаир. И тази година от 28 септември до 3 октомври в Пловдив ще се проведат изложбите АкваТех (техноло-
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гии и управление на водите), АутоТех (транспорт и автосервизно оборудване), ЕлТех (електроника и електротехника),
ЕнЕко (енергетика и екология), ИнфоТех (информационни
технологии), Машиностроене, СтройТех (строителни материали, машини и технологии) и Химия. Хиляди компании от
цял свят ще представят най-новите си продукти и технологии и ще се договарят с бъдещите си партньори.

Време за отдих
Настаняването в Пловдив по време на Международния
есенен панаир е истинско предизвикателство, затова препоръчваме колкото може по-ранни резервации за периода в края на септември. Макар и със сериозен капацитет,
големите хотели в района на панаирното градче – „Новотел Пловдив”, „Марица”, „Санкт Петербург“, се пълнят почти
до краен предел, но за щастие през последните години се
появиха и множество други по-малки хотели, които предлагат добро качество и цени, както и уюта и удобството на
по-персоналното обслужване. В непосредствена близост
до панаирното градче се намират хотелите „Норд” и „Авион”,
а „Belle Ville” и „Bright House” са в културния и исторически
център на града, който също отстои на минути с автомобил от Панаира. Алтернатива са и апартаментите, отдавани
краткосрочно под наем, които всяка агенция за недвижими
имоти би могла да предложи.

Време за хапване
Класиците със сигурност биха се насладили на ресторант
„Хемингуей”, скътан встрани от главната пешеходна улица
на Пловдив, в центъра и все пак по-далеч от шума и врявата. Атмосферата тук е ненатрапчива и предразполагаща,
блюдата от средиземноморската и европейската кухня –
изтъчнени, а за всяко от тях внимателните сервитьори могат

πόλη στη βόρεια όχθη του ποταμού Μαρίτσα γίνεται η επιχειρηματική καρδιά της Βουλγαρίας. Η φθινοπωρινή τεχνική έκθεση
είναι το φόρουμ με την πιο δυνατή παράδοση που χρονολογείται από την πρώτη βιομηχανική και γεωργική έκθεση του
1892. Η οικονομική σημασία για τη Βουλγαρία της έκθεσης του
Πλόβντιβ μπορεί να συγκριθεί με αυτήν της διεθνούς έκθεσης
της Θεσσαλονίκης. Και φέτος, από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις
3 Οκτωβρίου, στο Πλόβντιβ θα πραγματοποιηθούν οι εκθέσεις
AquaTech (τεχνολογία και διαχείριση υδάτων), AutoTech (μεταφορές και εξοπλισμός συνεργείων), ElTech (ηλεκτρονικά και
ηλεκτροτεχνικά είδη), EnEco (ενέργεια και οικολογία), InfoTech
(τεχνολογίες πληροφορικής), Μηχανολογία, StroyTech (οικοδομικά υλικά, μηχανήματα και τεχνολογίες) και Χημεία. Χιλιάδες
επιχειρήσεις απ’όλον τον κόσμο θα παρουσιάσουν τις τελευταίες τεχνολογίες και τα προϊόντα τους και θα κάνουν διαπραγματεύσεις με τους μελλοντικούς εταίρους τους.

Ώρα για διασκέδαση
Το να κλείσει κανείς ξενοδοχείο στο Πλόβντιβ κατά τη διεθνή
φθινοπωρινή έκθεση είναι μια πραγματική πρόκληση, γι ‘αυτό
προτείνουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα να κάνετε τις κρατήσεις σας για την περίοδο στο τέλος του Σεπτεμβρίου. Αν και με
σοβαρή χωρητικότητα, τα μεγάλα ξενοδοχεία της περιοχής της
εκθεσιακής πόλης, Νοβοτέλ Πλόβντιβ, Μαρίτσα, Σαν Πέτερμπουργκ, γεμίζουν σχεδόν τελείως, αλλά ευτυχώς τα τελευταία
χρόνια υπήρξαν και πολλά άλλα μικρότερα ξενοδοχεία που
προσφέρουν καλή ποιότητα και τιμές, καθώς και την άνεση και
την ευκολία της πιο προσωπικής εξυπηρέτησης. Σε άμεση γειτνίαση με την εκθεσιακή πόλη βρίσκονται τα ξενοδοχεία Nord
και Avion, ενώ το Belle Ville και το Bright House είναι στο πολιτιστικό και ιστορικό κέντρο της πόλης, το οποίο επίσης είναι
σε απόσταση μερικών λεπτών με αυτοκίνητο από την Έκθεση.
Εναλλακτικές λύσεις είναι επίσης τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, τα οποία προσφέρει κάθε μεσιτικό γραφείο.

Снимка: Огнян Манчев

Ώρα για φαγητό
Οι συντηρητικοί σίγουρα
θα απολάμβαναν το εστιατόριο «Χέμινγουεϊ» που
βρίσκεται δίπλα στον
κύριο πεζόδρομο του
Πλόβντιβ, στο κέντρο
αλλά μακριά από το
θόρυβο και τη βαβούρα.
Η ατμόσφαιρα εδώ είναι
άνετη και προδιαθέτει
θετικά, τα πιάτα της μεσογειακής και της ευρωπαϊκής κουζίνας εξεζητημένα και για κάθε ένα
από αυτά οι προσεκτικοί
σερβιτόροι
μπορούν
να σας προτείνουν το
κατάλληλο κρασί, τοπικό
ή εισαγωγής.
Αν αντί για την ηρεμία, προτιμήσετε να ανακατευτείτε με το πλήθος
και να βυθιστείτε στον

44

αύγουστος – σεπτέμβριος 2009

На кафе
В края на септември летните жеги са почти потушени и кратка следобедна
разходка край площад
„Централен“ пред сградата на общината, близо
до освежаващите пръски
на фонтаните ни отвежда
в сладкарница „Дриймс”,
където кафето утолява и
жаждата, защото по подразбиране идва с чаша
вода, както си му е редът.  Сладките изкушения пък са собствено производство.
Примамващо и прохладно убежище предлагат и дърветата в „Цар Симеонова” градина  – главният й вход е от площада пред Централна поща, в близост до емблематичния
хотел познат с името „Тримонциум”. Не се изненадвайте, ако
не след дълго установите как краката са ви отвели до „Пеещите фонтани” – красив воден ансамбъл сред изкуствено
езеро в западния край на парка. За съжаление напоследък
фонтаните са замлъкнали, но дори и така, един фреш или
коктейл на терасата на бар „Симфония” би бил освежаващ
завършек на успешния бизнес ден.
Ако вечерта ви завари, докато слизате от стръмните
калдъръмени улички на Стария град, не се колебайте да
посетите artnewscafe на ул. „Отец Паисий”, успоредна на
главната улица. Зад това заведение стоят същите хора,
които организират ежегодно Нощта на музеите и галериите
в Пловдив (тази година през октомври) и техният съвременен и интелектуален почерк може да бъде усетен във всеки
детайл – от подбраните четива, които можете да прегледате,
докато пиете мурсалски чай или лате макиато, до домашните кексове, които биха правили прекрасна компания на
напитката ви.

τοπικό πολιτισμό, καλύτερα να ξεκινήσετε με το εστιατόριο
«Βέσελο σέλο» (Χαρούμενο χωριό) το οποίο είναι κοντά στην
εκθεσιακή πόλη. Ξύλινο εσωτερικό, αποξηραμένα λαχανικά και
μπαχαρικά, πολύχρωμα χαλιά και μαντίλια, παραδοσιακή μουσική – συμπεριλαμβανομένων χορών και τραγουδιών ζωντανά
μετά το σούρουπο – καθώς και νόστιμα εθνικά πιάτα είναι
χαρά για το μάτι και το στομάχι. Για τέτοιες εμπειρίες μπορείτε
να καθίσετε και κάτω από τις αμπελιές στην αυλή ενός αναπαλαιωμένου παλιού σπιτιού,
το οποίο πρόσφατα μετατράπηκε στο εστιατόριο
«Μεγκντάνα», κοντά στον
κεντρικό σιδηροδρομικό
σταθμό και στη νότια
στάση των λεωφορείων.
Κάθε μέρα προσφέρεται και
λαογραφικό πρόγραμμα
που παρουσιάζεται από το
συγκρότημα Ethnorhythm.
Снимка: Огнян Манчев

да предложат точното вино, било то местно или вносно.
Ако вместо да се оттегляте в спокойствие, ви се прииска
да се смесите с тълпата и да се потопите в местната култура,
по-добре да се запътите към ресторант  „Весело село”,  който
е недалеч от панаирното градче. Дъсчен интериор, нанизи
от сушени подправки и зеленчуци, черги и покривки в
пъстри краски, народна музика – включително танци и
песни наживо след здрач, както и вкусни национални ястия
са радост за окото и стомаха. За подобни преживявания можете да поседнете и под лозниците в
двора на реставрираната
стара къща, която наскоро
се превърна в ресторант
„Мегдана”, в близост до
Централна гара и автогара
„Юг”. Всеки ден там има
и фолклорна програма,
представена от формация
„Етноритъм”.

Lifestyle

Για καφέ
Στα τέλη Σεπτεμβρίου οι
ζέστες του καλοκαιριού
έχουν σχεδόν περάσει και
ένας σύντομος απογευματινός περίπατος κοντά στην
κεντρική πλατεία μπροστά
στο κτήριο του δήμου,
κοντά στα αναζωογονητικά
σιντριβάνια, μας πηγαίνει στο ζαχαροπλαστείο
Dreams, όπου ο καφές ικανοποιεί τη δίψα, γιατί πάντα
έρχεται μαζί με ένα ποτήρι
νερό, όπως και πρέπει. Τα
γλυκά είναι παραγωγής του
καταστήματος.
Ελκυστικό και δροσερό καταφύγιο προσφέρουν και τα
δέντρα στον κήπο «Τσαρ Σημεών». Η κύρια είσοδος βρίσκεται
στην πλατεία μπροστά από το κεντρικό ταχυδρομείο, κοντά στο
εμβληματικό ξενοδοχείο γνωστό με το όνομα «Τριμόντσιουμ».
Μην εκπλαγείτε αν μετά από λίγο διαπιστώσετε ότι τα πόδια
σας σας έχουν πάει στα «Μελωδικά σιντριβάνια», μια όμορφη
εικόνα από νερό στη μέση της λίμνης στο δυτικό άκρο του
πάρκου. Δυστυχώς τελευταία τα σιντριβάνια σωπαίνουν, αλλά,
ακόμα κι έτσι, ένας φρέσκος χυμός ή κοκτέιλ στην ταράτσα του
μπαρ Symphony θα ήταν ένα δροσιστικό τέλος μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής ημέρας.
Αν το βράδυ σας βρει ενώ κατεβαίνετε τα ανηφορικά
καλντερίμια της Παλιάς πόλης, μη διστάσετε να επισκεφθείτε
το artnewscafe στην οδό «Οτέτς Παΐση», παράλληλα στον
κεντρικό δρόμο. Πίσω από αυτό το εστιατόριο βρίσκονται οι
ίδιοι άνθρωποι που οργανώνουν και την ετήσια «Νύχτα των
μουσείων και των γκαλερί» στο Πλόβντιβ (φέτος τον Οκτώβριο)
και το σύγχρονο και πνευματώδες στιλ μπορεί να γίνει αισθητό
σε κάθε λεπτομέρεια, αλλάκαι στα επιλεγμένα βιβλία που μπορείτε να ξεφυλλίσετε, ενώ πίνετε τσάι του Ολύμπου (mursalski)
ή latte macchiato μαζί με τα σπιτικά κέικ που θα έκαναν θαυμάσια παρέα στο ρόφημά σας.
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Храна за душата
Може да се напише много за историята, която наднича зад
всеки ъгъл в Пловдив – руините от древни форуми, стадиони и театри са буквално на всяка крачка в центъра. Но удоволствието е още по-пълно, когато те стават декор и сцена
за изява на класически и съвременни изкуства. И през 2009
година ще се проведе традиционният вече „Есенен салон на
изкуствата”.  Тази година програмата включва и „Фестивал
на магическото изкуство”, водещ на който ще бъде българският майстор илюзионист Астор,  „Духът на Буду” за любителите на японското бойно изкуство и „Лютиерската изложба”,
представяща технологията за изработка на струнни инструменти. В рамките на културния форум, международният
фестивал „Пловдивски джаз вечери” ще срещне почитателите на тази музика с Били Ковел и Теодосий Спасов.
Лек път и приятно прекарване.

Къде да отседнете
Новотел „Пловдив” *****
ул.  „Златю Бояджиев” 2, тел. (032) 934 444
e-mail: reservation@novotelpdv.bg
„Марица” ****
бул.  „Цар Борис III Обединител” 42, тел. (032) 952 735
e-mail:maritza.hotel@vghotel.net
„Норд” ***
ул.  „Ибър” 33A, тел. (032) 90 79 79
e-mail: reservation@hotelnord-bg.com
„Авион” ***
ул.  „Хан Пресиян” 15, тел. (032) 96 74 51
e-mail: info@hotelavion.info
„Бел Вил” ***
ул.  „П. Р. Славейков” 24-26, тел. (032) 62 39 31
e-mail: hotelbelleville@abv.bg
Апарт-хотел „Брайт Хаус” ***
ул.  „Г. Бенковски” 21, тел. (032) 65 08 00
e-mail: office@brighthouse-pl.com

Къде да хапнете

„Хемингуей”, ул.  „Гурко” 10, тел. (032) 267 350
работно време: 9:00-1:00
„Весело село”, бул.  „Дунав” 53, тел. (032) 955 118
работно време: 10:00-2:00
„Мегдана”, ул.  „Одрин” 11, тел. (032) 624 694
работно време: 10:00-2:00

Къде да пиете кафе

сладкарница Dreams
ул.  „Княз Ал. Батенберг” 42, тел. (032) 627 142
работно време: 8:00-24:00
бар „Симфония”
Цар Симеоновата градина, тел. (032) 630 333
работно време: 7:30-24:00
Artnewscafe
ул.  „Отец Паисий” 38, тел. (032) 623 895
работно време: пон.-съб. 8:00-23:00, нед. 10:30-23:00
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Πού να μείνετε
Νοβοτέλ Πλόβντιβ *****
2 Zlatyu Boydjiev, τηλ. (032) 934 444
e-mail: reservation@novotelpdv.bg
Μαρίτσα ****
42 Tsar Boris III, τηλ. (032) 952 735
e-mail:maritza.hotel@vghotel.net
Nord ***
33Α Ibar, τηλ. (032) 90 79 79
e-mail: reservation@hotelnord-bg.com
Avion ***
15 Khan Presiyan, τηλ. (032) 96 74 51
e-mail: info@hotelavion.info
Belle Ville ***
24-26 P. R. Slaveykov, τηλ. (032) 62 39 31
e-mail: hotelbelleville@abv.bg
Bright House ***
21 G. Benkovski, τηλ. (032) 65 08 00
e-mail: office@brighthouse-pl.com

Πού να φάτε

Χέμινγουεϊ, 10 Gourko, τηλ. (032) 267 350
ωράριο λειτουργίας: 9:00-1:00
Βέσελο σέλο, 53 Dounav, τηλ. (032) 955 118
ωράριο λειτουργίας: 10:00-2:00
Μεγκντάνα, 11 Odrin, τηλ. (032) 624 694
ωράριο λειτουργίας: 10:00-2:00

Πού να πιείτε καφέ

ζαχαροπλαστείο Dreams
42 Knyaz Alexander Batemberg, τηλ. (032) 627 142
ωράριο λειτουργίας: 8:00-24:00
μπαρ Symphony
Κήπος «Τσαρ Σημεών», τηλ. (032) 630 333
ωράριο λειτουργίας: 7:30-24:00
Artnewscafe
38 Otets Paisii, τηλ. (032) 623 895, ωράριο λειτουργίας:
Δευτέρα-Σάββατο 8:00-23:00, Κυριακή 10:30-23:00

Τροφή για την ψυχή
Μπορούν να γραφτούν πολλά για την ιστορία που κρύβεται πίσω
από κάθε γωνιά του Πλόβντιβ – τα ερείπια από αρχαία φόρουμ,
γήπεδα και θέατρα βρίσκονται κυριολεκτικά σε κάθε βήμα στο
κέντρο. Όμως η απόλαυση είναι ακόμα πιο πλήρης όταν αυτά
γίνονται ντεκόρ και σκηνή εκδήλωσης για κλασικές και σύγχρονες τέχνες. Και κατά το 2009 θα διεξαχθεί το ήδη παραδοσιακό
«Φθινοπωρινό σαλόνι των τεχνών». Το φετινό πρόγραμμα
περιλαμβάνει και «Φεστιβάλ της τέχνης της μαγείας», παρουσιαστής του οποίου θα είναι ο Βούλγαρος μάγος Άστορ, «Το
πνεύμα του Μπούντου» για τους λάτρεις της ιαπωνικής πολεμικής τέχνης και Έκθεση μουσικών οργάνων, όπου παρουσιάζεται η τεχνολογία κατασκευής εγχόρδων οργάνων. Στο πλαίσιο
του πολιτιστικού φόρουμ, το διεθνές φεστιβάλ «Βραδιές τζαζ
στο Πλόβντιβ» θα συναντήσει τους λάτρεις αυτής της μουσικής
με τον Μπίλι Κόβελ και τον Θεοδόση Σπάσοφ.
Καλό δρόμο και καλά να περάσετε.

αύγουστος – σεπτέμβριος 2009

Предстоящи събития
28 септември – 3 октомври 2009 г.
Място: Панаирно градче — Пловдив, България
Международен технически панаир
Организатор: Международен панаир Пловдив
http://www.fair.bg/bg/events/itf09-bg.htm
1 – 3 октомври 2009 г.
Място: Институт за технологическо образование –
Кавала, Гърция
Международна конференция за приложна търговия
и икономика
Организатор: Международна конференция за приложна
търговия и икономика
http://www.icabe.gr/
14 – 19 октомври 2009 г.
Място: Национален дворец на културата – София, България
Стройко 2000 – търговско изложение за архитектура, строителство и обзавеждане
Организатор: Стройко 2000
http://www.stroiko2000.com/bg/

επερχομενες

Επερχόμενες εκδηλώσεις
28 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2009
Τόπος: Εκθεσιακό Κέντρο, Πλόβντιβ, Βουλγαρία
Διεθνής Τεχνική Έκθεση
Διοργανωτής: Διεθνής Έκθεση – Πλόβντιβ
http://www.fair.bg/bg/events/itf09-bg.htm
1 – 3 Οκτωβρίου 2009
Τόπος: ΤΕΙ Καβάλας, Ελλάδα
Διεθνές συνέδριο στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά
Διοργανωτής: Διεθνές συνέδριο στα Εφαρμοσμένα
Οικονομικά
http://www.icabe.gr/
14 – 19 Οκτωβρίου 2009
Τόπος: Μέγαρο πολιτισμού, Σόφια, Βουλγαρία
Stroyko 2000: εμπορική έκθεση αρχιτεκτονικής,
κατασκευών και επίπλωσης
Διοργανωτής: Stroyko 2000
http://www.stroiko2000.com/bg/

20 октомври 2009 г.
Място: Хотел „Шератон”, София
Втора конференция „Сливания и придобивания
в България и региона”
Организатор: вестник „Капитал”
http://www.economedia.bg/eventinfo.php?guid=760181

20 Οκτωβρίου 2009
Τόπος: Ξενοδοχείο Sheraton, Σόφια
Δεύτερο συνέδριο «Συγχωνεύσεις και εξαγορές στη
Βουλγαρία και στην περιοχή»
Διοργανωτής: εφημερίδα «Capital»
http://www.economedia.bg/eventinfo.php?guid=760181

2 – 3 ноември 2009 г.
Място: Хотел „Шератон” – София, България
Franchising Expo Bulgaria 2009
Организатор: Франчайзинг.БГ и Икономедиа АД
http://www.economedia.bg/eventinfo.php?guid=699946

2 – 3 Νοεμβρίου 2009
Τόπος: Ξενοδοχείο Sheraton, Σόφια, Βουλγαρία
Franchising Expo Bulgaria 2009
Διοργανωτής: Franchising.BG και Economedia SA
http://www.economedia.bg/eventinfo.php?guid=699946

19 ноември 2009 г.
Място: Хотел „Шератон”, София
Системи за управление на бизнеса
Организатор: ICT Media и КРИБ
http://ictmedia.bg/?mode=forums&ev=21

19 Νοεμβρίου 2009
Τόπος: Ξενοδοχείο Sheraton, Σόφια
Συστήματα εμπορικής διαχείρισης
Διοργανωτής: ICT Media και CEIBG
http://ictmedia.bg/?mode=forums&ev=21

4 – 6 ноември 2009 г.
Място: Хелекспо, конферентен център „Николаос Германос”, Солун, Гърция
Международна конференция за маркетинг на услуги
http://afroditi.uom.gr/2bic/index.html

4 – 6 Νοεμβρίου 2009
Τόπος: Helexpo, Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Γερμανός»
Διεθνές Συνέδριο στο Μάρκετινγκ υπηρεσιών
http://afroditi.uom.gr/2bic/index.html

13 – 15 ноември 2009 г.
Място: Конферентен център Атика – Атина, Гърция
Property2009 – Международно изложение за недвижими имоти
Организатор: Хелекспо
http://www.biztradeshows.com/trade-events/property.html

13 – 15 Νοεμβρίου 2009
Τόπος: Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Αττικής – Αθήνα,
Ελλάδα
Property2009 – Διεθνής Έκθεση Ακινήτων
Διοργανωτής: Helexpo
http://www.biztradeshows.com/trade-events/property.html
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август – септември 2009

Нови членове на ГБСБ
Τα νέα μέλη του HBCB
Перимедия ЕООД издава списанието „Дете в семейството”
повече от година. „Дете в семейството” е месечно издание за
бъдещи и настоящи родители, в което можете да намерите
полезна информация за отглеждането, здравето, възпитанието, образованието и развлечението на детето през първите
седем години. Списанието излиза в тираж 8000 копия и допълнителни вложки и подаръци за децата и техните родители.

Η Perimedia Ltd. εκδίδει το περιοδικό «Παιδί στην οικογένεια»
εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Το περιοδικό «Παιδί στην οικογένεια»
είναι μηνιαία έκδοση για γονείς (και μελλοντικούς γονείς) όπου οι
αναγνώστες μπορούν να βρουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά
με την αγωγή, την υγεία, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία του
παιδιού κατά τη διάρκεια των πρώτων επτά ετών.  Το περιοδικό
κυκλοφορεί σε 8000 αντίτυπα και πρόσθετα ένθετα και δώρα για
τα παιδιά και τους γονείς τους.  

Оптимум Медия предлага услуги в областта на рекламата
и по-конкретно в медийното планиране и купуване. Агенцията
е сред първите три медия агенции в страната и представлява
международната мрежа на ОМД, най-големия и най-често
награждавания медия специалист в световен мащаб. Клиентското портфолио на  Оптимум Медия включва над  36 международни и местни фирми като ОББ, Вивартия Груп, МакДоналдс,
Рекит Бенкизер, Берлин Хими, Практикер, Технополис, Сони.

Η Optimum Media προσφέρει υπηρεσίες στον τομέα των
διαφημίσεων και ειδικότερα στο σχεδιασμό και την αγορά media
plan. Η εταιρεία βρίσκεται ανάμεσα στις πρώτες τρεις μεγαλύτερες
εταιρείες του τύπου και αντιπροσωπεύει το διεθνές δίκτυο της
OMD, τον μεγαλύτερο και πιο βραβευμένο ειδικό στα media σε
όλο τον κόσμο.
Στους πελάτες της Optimum Media συμπεριλαμβάνονται πάνω
από 36 διεθνείς και τοπικές εταιρείες όπως οι: UBB, Vivartia
Group, McDonalds, Reckitt Benckiser, Berlin-Chemie, Praktiker,
Technopolis, Sony.

Тека Системс е водеща компания с дългогодишен опит в
областта на информационните технологии. Компанията оперира на българския пазар от 2003 г и в качеството си на партньор на SAP предлага проектиране, внедряване и поддръжка
на SAP софтуерни решения за фирмено управление (SAP ERP,
SAP Business Suite), както и обучение за работа със системата.
В България, компанията разполага с екип от сертифицирани от
SAP AG консултанти, притежаващи опит от редица проекти в
страната и чужбина.

Η Τeka Systems είναι πρωτοπόρος εταιρεία με μακρόχρονη
εμπειρία στον τομέα του IT. H παρουσία της στη βουλγάρικη αγορά
είναι από το 2003 και ως συνεργάτης της SAP παρέχει υπηρεσίες
σχεδίασης, υλοποίησης και συντήρησης του συστήματος SAP (SAP
ERP, SAP Business Suite). Στη Βουλγαρία η εταιρεία διαθέτει ομάδα
πιστοποιημένων   από την SAP AG συμβούλων, οι οποίοι έχουν
εμπειρία από σειρά έργων στη χώρα και στο εξωτερικό.

Застрахователно-брокерска къща „Балкан” АД e
застрахователен и презастрахователен брокер на българския
и международния пазар от 1998 година. Фирмата има офиси в
Пловдив, Варна, Пазарджик, Ямбол, Стара Загора, Шумен, Бургас, Плевен, Русе, Велинград, Чепеларе и Враца. От 2007 г. ЗБК
„Балкан” АД е член на WBN, най голямата организация на независимите застрахователни брокери в света.

Η μεσιτικη-ασφαλιστικη εταιρεια Balkan SA είναι
εταιρία μεσιτών ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων στη βουλγαρική
και στη διεθνή αγορά από το 1998. Η εταιρεία έχει υποκαταστήματα
στις πόλεις Πλόβντιβ, Βάρνα, Πάζαρντζικ, Γιάμπολ, Στάρα Ζαγκόρα,
Σούμεν, Μπουργκάς, Πλέβεν, Ρούσε, Βέλινγκραντ, Τσεπελάρε
και Βράτσα. Από το 2007, η Balkan SA είναι μέλος της WBN, της
μεγαλύτερης οργάνωσης ανεξάρτητων ασφαλιστικών πρακτόρων
στον κόσμο.
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