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ОТ РЕДАКТОРА

юни - юли 2009

Уважаеми читатели,

Αγαπητοί αναγνώστες,

По това време на годината мнозина от нас – волно и с
очакване – са свикнали да прехвърлят варианти за почивка,
а други вече са в прегръдката на морето и летния бриз или
изкачват планински чукари. Но Лято 2009 не е обичайният
отпускарски сезон, в който мислим единствено и само за
отдих. Той е белязан от предизборна жега, в която традиционните и новосформираните политически сили се надпреварват да спечелят благоразположението ни с митинги,
каузи, задочни съдебни спорове, участия в телевизионни
публицистични предавания и дори риалити шоута. Това
лято залогът е двойно по-голям – ние гласуваме веднъж за
Европейски парламент и втори път за Народно събрание.
Ето защо едва ли някой се учудва на особеното старание на
партиите да ангажират вниманието на всеки един от нас.
Резултатът – никой от нас не остана безучастен. Лято 2009
ще се запомни като (пред)изборното лято.
За съжаление победителите в битката за национален
парламент станаха известни малко преди броят да влезе в
печат (8 юли). Вече всички знаем, че неин безспорен победител бе ГЕРБ с 39,71% от гласовете. Чухме неформалния
лидер на партията Бойко Борисов, който заяви, че е готов
да поеме премиерския пост и да се заеме с драстичното
съкращаване на държавната администрация, и то в нейните високи ешелони. Наясно сме и, че Министерството на
извънредните ситуации и длъжностите вицепремиер по
еврофондовете и министър по европейските въпроси скоро
ще останат в историята.
Уви, това са факти, родили се преди броени дни... Което
ни лиши от ресурса време, за да коментираме и съпоставим резултатите от двата избора. Ето защо политическият
ни анализ разисква само евроизборите в три балкански
държави-членки на ЕС – Гърция, България и Румъния.
Но можете да бъдете сигурни, че ще компенсираме този
пропуск, като посветим следващата тема на броя на състава
и приоритетите на следващата управляваща коалиция и
кабинет.
На страниците на списанието ще откриете и една история осеяна с „фатални дати”, но без реален фатален край.
Най-големият металургичен комбинат в България „Кремиковци” и неговите собственици през годините са главните
действащи лица в рубриката „Икономика”.
И една новина, която не можем да подминем. Гръцкият
бизнес съвет в България има нов председател – г-н Янис
Поликандриотис, изпълнителният директор на веригата
бензиностанции „ЕКО България”. В разговор с „Балкански
хоризонти” той споделя как вижда бъдещето на Съвета.

Приятно четене!
От Екипа на „Балкански хоризонти”



Τέτοια εποχή, πολλοί από εμάς έχουν συνηθίσει να κάνουν
σχέδια για διακοπές, ενώ άλλοι είναι ήδη στην αγκαλιά της θάλασσας
και του καλοκαιρινού αέρα ή σκαρφαλώνουν σε κορυφές βουνών.
Αλλά ειδικά το καλοκαίρι του 2009 δεν νοείται σαν τη συνηθισμένη
εποχή διακοπών όπου το μυαλό σκέφτεται μόνο για απόδραση και
διασκέδαση. Αυτό το καλοκαίρι έχει προεκλογικό καύσωνα , με τα
παραδοσιακά και τα νεοσύστατα πολιτικά κόμματα να διαγωνίζονται
για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη μας δια μέσου διαδηλώσεων,
εκδηλώσεων, δικαστικών περιπετειών , συμμετοχών σε τηλεοπτικές
εκπομπές – ακόμη έως και με ριάλιτι σόου. Αυτό το καλοκαίρι το
διακύβευμα είναι δύο φορές πιο μεγάλο – ψηφίζουμε μια φορά για
το Ευρωπαϊκό και μια δεύτερη φορά για το Εθνικό Κοινοβούλιο.
Έτσι , μάλλον κανείς δεν παραξενεύεται με την ιδιαίτερη προσπάθεια
των κομμάτων να προσελκύσουν την προσοχή μας. Το αποτέλεσμα:
κανείς δεν παρέμεινε τελικά αδιάφορος. Το καλοκαίρι του 2009 θα
μείνει στην ιστορία ως ένα (προ)εκλογικό καλοκαίρι.
Δυστυχώς οι νικητές στη μάχη για το εθνικό κοινοβούλιο έγιναν
γνωστοί λίγο πριν από τη δημοσίευση αυτού του τεύχους (8 Ιουλίου).
Όλοι γνωρίζουμε ότι ο αδιαμφισβήτητος νικητής είναι το GERB
με 39,71 τοις εκατό των ψήφων. Ακούσαμε τον ανεπίσημο ηγέτη
του κόμματος κ. Μπόικο Μπορίσοφ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι είναι
έτοιμος να γίνει πρωθυπουργός και να αναλάβει δραστικές περικοπές
στην κρατική διοίκηση, και μάλιστα στα ανώτερα επίπεδά της. Είναι
γνωστό ότι το Υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων
καθώς και οι θέσεις του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπεύθυνου
για την Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων και του Υπουργού
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων σύντομα θα μείνουν στην ιστορία.
Δυστυχώς αυτά είναι γεγονότα που έγιναν πριν από μερικές
μόνο ημέρες. Κάτι το οποίο δε μας άφησε χρόνο για να σχολιάσουμε
και να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα των δύο εκλογών. Γι’αυτό η
πολιτική μας ανάλυση συζητά μόνο τις ευρωεκλογές και μάλιστα
στα τρία βαλκανικά κράτη-μέλη της ΕΕ – Ελλάδα, Βουλγαρία και
Ρουμανία. Αλλά μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα επανορθώσουμε
αυτήν την παράλειψη αφιερώνοντας το κεντρικό θέμα του επόμενου
τεύχους στη σύνθεση και τις προτεραιότητες του νέου κυβερνώντος
συνασπισμού και του υπουργικού συμβουλίου.
Στις σελίδες του περιοδικού θα βρείτε και μια ιστορία γεμάτη
με «μοιραίες ημερομηνίες», αλλά χωρίς πραγματικά μοιραίο τέλος.
Η μεγαλύτερη χαλυβουργία της Βουλγαρίας,το Κρεμίκοφτσι και
οι ανά καιρούς ιδιοκτήτες του, είναι οι πρωταγωνιστές στη στήλη
«Οικονομικά».
Και μια είδηση την οποία δεν μπορούμε να προσπεράσουμε. Το
Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία έχει καινούριο
πρόεδρο – τον κ. Γιάννη Πολυκανδριώτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο
της αλυσίδας πρατηρίων καυσίμων «ΕΚΟ Βουλγαρίας». Σε αυτούς
τους «Βαλκανικοί Ορίζοντες» παραθέτει το όραμά του για το μέλλον
του Συμβουλίου.
Καλή ανάγνωση!
Η ομάδα του «Βαλκανικοί Ορίζοντες»

НОВИНИ

юни - юли 2009

Трябва да действаме
Πρέπει να
бързо

κινηθούμε γρήγορα

„Балкански хоризонти“ разговаря с
г-н Янис Поликандриотис, новият
председател на Гръцкия бизнес съвет в
България (ГБСБ) и изпълнителен директор
на ЕКО България.
БХ: Г-н Поликандриотис, наскоро поехте
председателството на ГБСБ. Това вече е
една работеща организация с установени
практики и дейности. И все пак, трябва ли
членовете на ГБСБ да очакват структурни
или оперативни промени в бъдеще?

ЯП: Трябва да призная, че моят предшественик Антъни Хасиотис вдигна летвата много високо, така че този пост е голямо
предизвикателство за мен. Много неща бяха направени
с борда на ГБСБ по време на последния ни мандат [преди
да стане председател, г-н Поликандриотис бе заместникпредседател на ГБСБ] и мисля, че сме на прав път. Очевидно
е, че имаме мисия, визия и основна стратегия – те няма да
претърпят промяна. По отношение на изпълнението и в
процеса на изпълнение на нашата визия, ние планираме да
ускорим някои действия.
Нашата цел е постоянно да се усъвършенстваме. Искаме
да подобрим услугите за нашите членове, като ги направим
полезни за тях. Подпомагането на бизнеса е една наша ключова услуга. Създали сме информационен център, където
членовете – особено малките фирми, които не разполагат
с вътрешна организация за решаване на някои проблеми
– могат да се обаждат за помощ.
Също така планираме да насърчим контактите, като
дадем гласност на примери за успешно сътрудничество
между членовете ни. Те ще бъдат представяни на събития, наред със стандартните презентации на членуващите
фирми. Първата презентация ще се проведе на 7 юли.
Когато говоря за примери за успешно сътрудничество,
нямам предвид еднократни търговски сделки, а по-скоро
дългосрочни бизнес партньорства.
Има и други новости. Намерението ми е Съветът като
юридическо лице да прегърне принципите на корпоративната социална отговорност (КСО). Ние носим отговорност не
само към нашите членове, но и към българското общество,
в което работим и живеем. Така че ние като Съвет искаме да



Το «Βαλκανικοί Ορίζοντες» μίλησε με τον κ.
Γιάννη Πολυκανδριώτη, τον νέο Πρόεδρο του
Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη
Βουλγαρία (ΕΕΣΒ) και Εκτελεστικό Διευθυντή
της EKO Βουλγαρίας
ΒΟ: Κύριε Πολυκανδριώτη, πρόσφατα αναλάβατε την προεδρία του ΕΕΣΒ, μια οργάνωση που ήδη λειτουργεί ομαλά, με καθιερωμένες πρακτικές και δραστηριότητές . Θα
πρέπει τα μέλη του ΕΕΣΒ να αναμένουν στο
μέλλον δομικές και λειτουργικές αλλαγές;

ΓΠ: Πρέπει να παραδεχτώ ότι ο προκάτοχός μου κ. Αντώνιος
Χασιώτης έχει θέσει τον πήχη πολύ υψηλά, ώστε η θέση αυτή
να είναι μια μεγάλη πρόκληση για μένα. Πολλά πράγματα έχουν
πραγματοποιηθεί στο ΔΣ του ΕΕΣΒ κατά την τελευταία θητεία
[πριν γίνει πρόεδρος, ο κ. Πολυκανδριώτης υπηρέτησε ως
αναπληρωτής πρόεδρος του ΕΕΣΒ] και νομίζω ότι είμαστε στο
σωστό δρόμο. Προφανώς, έχουμε αποστολή, όραμα και βασική
στρατηγική και αυτές παραμένουν οι ίδιες. Όσον αφορά στην
εκτέλεση και στο δρόμο για την επίτευξη του οράματός μας,
σχεδιάζουμε να επιταχύνουμε ορισμένες ενέργειες.
Η πρόθεσή μας είναι να βελτιωνόμαστε συνεχώς. Θέλουμε
να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες προς τα μέλη μας ώστε να είναι
χρήσιμες γι’αυτά. Η στήριξη της επιχειρηματικότητας είναι μια
κύρια υπηρεσία μας. Έχουμε αναπτύξει ένα γραφείο πληροφοριών όπου τα μέλη, και ιδίως οι μικρότερες εταιρείες που δεν
έχουν εσωτερική οργάνωση για να λύνουν ορισμένα προβλήματα, μπορούν να μας καλέσουν και εμείς μπορούμε να τις
βοηθήσουμε.
Σχεδιάζουμε επίσης να επιταχύνουμε τη δικτύωση κι ανάπτυξη   εταιρικών σχέσεων, όπως και σκοπεύουμε να προβάλουμε  περισσότερο τις περιπτώσεις    επιτυχούς συνεργασίας
μεταξύ των μελών μας. Αυτές θα παρουσιάζονται σε εκδηλώσεις παράλληλα με τις παραδοσιακές  παρουσιάσεις των εταιριών-μελών. Η πρώτη παρουσίαση επιτυχημένων συνεργασιών  
θα λάβει χώρα στις 7 Ιουλίου. Όταν μιλάμε για περιπτώσεις  επιτυχημένων συνεργασιών δεν αναφέρομαι σε απλές,σημειακές,
εμπορικές συναλλαγές, αλλά σε μακροχρόνιες επιχειρηματικές
συνεργασίες.
Υπάρχουν και άλλες καινοτομίες. Η πρόθεσή μου είναι το
Συμβούλιο ως νομική οντότητα να αγκαλιάσει τις αρχές της

ΕιδΗσεις
Снимка: Балкански хоризонти
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дадем ясен израз на съпричастност към КСО.
На Борда на ГБСБ предстои да реши какви КСО
инициативи ще предприеме и какви средства
ще похарчи за КСО. Очакваме първата КСО
инициатива да се проведе по време на последното тримесечие на годината.

БХ: Подчертавате
приемствеността по отношение на
мисията, визията и стратегията,
но също така и необходимостта
от целенасочени действия и понататъшно развитие на Съвета.
Има ли някакви нови инициативи
в тази насока?

ЯП: Да, планираме инициативи, които са различни от това, което сме правили досега.
Една вече е одобрена от Общото събрание
през април 2009 година, а именно отварянето
ни за български фирми. Около 15 големи български компании вече са заявили интерес.
В процес сме на установяване на тясно сътрудничество с Асоциацията на гръцките предОсвен това, в процес сме на установяване приятия, казва Янис Поликандриотис.
на тясно сътрудничество с Асоциацията на
гръцките предприятия (АГП), която е огромна
Τώρα δουλεύουμε για την ανάπτυξη στενής συνεργασίας με τον ελληνικό Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και
по размер организация. В средата на юни имаΒιομηχανιών (ΣΕΒ), λέει ο κ. Γιάννης Πολυκανδριώτης.
хме среща с тях и сега обсъждаме детайлите
на меморандум за разбирателство. Идеята е
да се организират събития на АГП в България
и на ГБСБ – в Гърция. На второ място, ние знаем, че има
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ). Εμείς φέρουμε ευθύνη
много утвърдени български компании, които желаят да
όχι μόνο για τα μέλη μας αλλά και για τη βουλγαρική κοινωνία
разширяват контактите си и да намерят партньор в Гърστην οποία εργαζόμαστε και ζούμε. Έτσι εμείς, ως Συμβούλιο
επιθυμούμε ξεκάθαρα να δουλεύουμε για την ΕΚΕ. Το Συμβούция. С подкрепата на АГП ще бъдем много по-добре оборудвани за подпомагането им.
λιο του ΕΕΣΒ ακόμη δεν έχει συγκληθεί για να αποφασίσει ποιες
Освен с АГП, правим опит да установим връзка с гръцπρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης θα αναλάβει και τι
χρήματα θα δαπανήσει για ΕΚΕ. Αναμένουμε την  πρώτη πρωкото правителство с цел съвместното организиране на
събития. Така например, ако един гръцки министър дойде
τοβουλία ΕΚΕ να πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο τρίμηνο
в България, ГБСБ би искал да го покани като лектор и да
του έτους.
даде възможност на членовете ни да говорят лично с него.  
Също така поддържаме контакт с Българското посолство
ΒΟ: Υπογραμμίζετε τη συνέχεια όσον αφορά
в Гърция и също обмисляме възможността да правим съвτην αποστολή, το όραμα, τη στρατηγική,
местни мероприятия.
αλλά και την ανάγκη για δράση και περαι-

БХ: Навярно размишлявате и върху начините за популяризиране на ГБСБ в България, Гърция, Кипър...

ЯП: Да, планираме да го направим най-вече чрез разширяване на обхвата и мащаба на контактите ни. Възнамеряваме да си сътрудничим със сродни организации в България, като например Американската търговска камара
в България, камарите на Германия, Австрия и др. Ще се
възползвам инерцията на лятото, за да помисля за други
допълнителни възможности за контакти с бизнес организации в съседните страни.
И не на последно място, желаем да привлечем големи
уважавани български фирми като членове.

τέρω ανάπτυξη του Συμβουλίου. Υπάρχουν
νέες πρωτοβουλίες για το σκοπό αυτό;

ΓΠ: Ναι, σχεδιάζουμε πρωτοβουλίες οι οποίες είναι διαφορετικές
από ό, τι έχει γίνει ως τώρα. Μια ήδη έχει εγκριθεί από τη Γενική
Συνέλευση τον Απρίλιο του 2009, συγκεκριμένα το άνοιγμά μας
προς τις βουλγαρικές εταιρείες. Περίπου 15 εξέχουσες βουλγαρικές εταιρείες έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον.
Επίσης, θα ξεκινήσουμε στενή συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), ο οποίος είναι ένα
τεράστιος σε μέγεθος οργανισμός. Στα μέσα του Ιουνίου είχαμε
μια συνάντηση μαζί τους και είμαστε στη διαδικασία υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας. Η ιδέα είναι να διοργανώνουμε
εκδηλώσεις του ΣΕΒ στη Βουλγαρία και εκδηλώσεις του ΕΕΣΒ
στην Ελλάδα. Δεύτερον, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλές
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Не трябва
да забавяме
изпълнението
на нашите цели,
защото искаме
нашите членове
да се гордеят с
принадлежността
си към ГБСБ.
БХ: Какви са основните предимства, които
българските фирми могат да почерпят от
членството в ГБСБ и обратно?

ЯП: Има два вида ползи за българските фирми. Първо, те
ще получат възможността за контакти с гръцки и кипърски
фирми с дейност в България. Второ, ние ще ги улесним в
усилията им да се свържат с правилните органи в Гърция
или да намерят подходящия партньор в Гърция.
Ползата за ГБСБ ще бъде набирането на критична маса.
Всъщност, ние вече я имаме, но искаме да станем по-големи,
защото колкото по-голям ставаш, толкова повече хора те
чуват.   Сега България знае, че гръцки компании присъстват в банковия сектор, енергетиката, телекомуникациите и
търговията, но разликата би била огромна, ако от всеки от
споменатите сектори имахме като член по една от най-големите компании в България.

БХ: Вие сте човек, известен с трайното си
обвързване с фирма, организация. Тогава
съм задължена да ви попитам как си представяте ГБСБ след пет години?

ЯП: Не очаквам промяна в мисията, визията и основната стратегия, но в скоростта на действията ни – да. Не трябва да забавяме изпълнението на нашите цели, защото искаме нашите
членове да се гордеят с принадлежността си към ГБСБ.    



βουλγαρικές εταιρείες που επιθυμούν να δικτυωθούν και να
βρουν συνεργάτη στην Ελλάδα. Με την υποστήριξη του ΣΕΒ,
θα είμαστε πολύ καλύτερα εξοπλισμένοι για να τις βοηθάμε.
Εκτός από τον ΣΕΒ, θα προσπαθήσουμε να αρχίσουμε
επικοινωνία με την ελληνική κυβέρνηση με σκοπό την από
κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων. Για παράδειγμα, αν ένας
Έλληνας υπουργός έρθει στη Βουλγαρία το ΕΕΣΒ θα ήθελε να
τον καλέσει ως ομιλητή και να δώσει στα μέλη μας την ευκαιρία
να μιλήσουν προσωπικά μαζί του. Είμαστε επίσης σε επαφή με
τη Βουλγαρική πρεσβεία στην Ελλάδα και επίσης συζητάμε τη
δυνατότητα να οργανώνουμε κοινές εκδηλώσεις.

ΒΟ: Πρέπει επίσης να σκέφτεστε τρόπους για
να κάνετε πιο γνωστό το προφίλ του ΕΕΣΒ
στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Κύπρο...

ΓΠ: Ναι, σχεδιάζουμε να κάνουμε αυτό κυρίως μέσω της διεύρυνσης του ορίζοντα  και του μεγέθους της δικτύωσης. Έχουμε
την πρόθεση να συνεργαστούμε με οργανισμούς του είδους
μας στη Βουλγαρία, όπως το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, τα εμπορικά επιμελητήρια της Γερμανίας, της Αυστρίας,
κ.λπ. Επίσης, εγώ θα χρησιμοποιήσω την αδράνεια του καλοκαιριού για να σκεφτώ περαιτέρω σχετικά με άλλες ευκαιρίες
δικτύωσης, όπως με συμβούλια του είδους μας στις γειτονικές
χώρες.
Στη συνέχεια θέλουμε να προσελκύσουμε μεγάλες αξιοσέβαστες βουλγαρικές εταιρείες ως μέλη.

ΒΟ: Ποια είναι τα κύρια οφέλη τα οποία θα
μπορούσαν οι βουλγαρικές εταιρείες να
αντλήσουν από ένταξη στο ΕΕΣΒ και αντιστρόφως;

ΓΠ: Υπάρχουν δύο είδη οφελών για τις βουλγαρικές εταιρείες.
Πρώτον, έχουν την ευκαιρία να δικτυωθούν με ελληνικές και
κυπριακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία.
Δεύτερον, θα τις διευκολύνουμε στις προσπάθειές τους να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες αρχές στην Ελλάδα ή να βρουν
έναν κατάλληλο συνεργάτη στην Ελλάδα.
Το όφελος για το ΕΕΣΒ θα είναι να συγκεντρώσει  την κρίσιμη
μάζα. Στην πραγματικότητα ήδη την έχουμε, αλλά θέλουμε να
μεγαλώσει, διότι όσο μεγαλύτερος γίνεσαι, τόσο περισσότεροι σε ακούν. Τώρα η Βουλγαρία ξέρει ότι ελληνικές εταιρείες
είναι παρούσες στους τομείς των τραπεζών, της ενέργειας, των
τηλεπικοινωνιών, του λιανικού εμπορίου, αλλά πραγματικά θα
ήταν καλό αν από κάθε τομέα που αναφέρω είχαμε μία από τις
μεγαλύτερες εταιρείες της Βουλγαρίας.

ΒΟ: Είστε ένας άνθρωπος που είναι γνωστός
για τη μακρά διαμονή του σε μια εταιρεία,
οργανισμό. Τότε πρέπει να σας ρωτήσω πώς
θα θέλατε να είναι το ΕΕΣΒ σε πέντε χρόνια;

ΓΠ: Η αποστολή, το όραμα και η βασική στρατηγική μας παραμένουν οι ίδιες, αλλά πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Δεν πρέπει να καθυστερούμε την υλοποίηση των στόχων μας, επειδή
θέλουμε τα μέλη μας να είναι υπερήφανα για το γεγονός του να  
είναι μέλη μας.    
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ΕιδΗσεις

Гърция и Кипър през
призмата на търговията
Ελλάδα και Κύπρος μέσα από
το πρίσμα του εμπορίου
Гръцкият бизнес съвет в България (ГБСБ)
продължава серията от представяния
на членовете си по сектори

Το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη
Βουλγαρία (ΕΕΣΒ) συνεχίζει τη σειρά των
παρουσιάσεων των μελών του κατά τομείς

омът, колата, жената и децата, доброто настроение
и сърцето. Краен клиент, аксесоар или търсен
ефект, всяко едно от тях има своето бизнес
измерение и то получи дължимото внимание
на организираното от ГБСБ представяне на
членуващи в Съвета компании в сферата на търговията и
дистрибуцията.
На 2 юни 2009 година в хотел „Шератон” фирмени
резентации направиха:
• двата лидера в гръцката индустрия за алуминиеви
профили, Alumil Bulgaria Ltd. и Exalco – Bulgaria S.A.;
• два официални вносители на японски автомобили,
Mirkat Ltd. на марката Suzuki и Subaru Motors Trading Ltd. на
марката Subaru;
• компанията за внос и търговия на едро с химикали
Neochimiki Bulgaria S.A.;
• фирмата за внос и търговия със строителни материали
Santel GmbH;
• веригата магазини за козметика, бижута, детска и дамска
конфекция и цветя Status Ltd. и
• веригата за специализирани кафе заведения Flocafé.
Компаниите обявиха планове за разрастване на българския
пазар с нови складове, магазини и марки, но същевременно
признаха, че реализацията на тези намерения ще се забави
до утихването на финансовата и икономическа криза.
Призив за корпоративна благотворителност отправи
Българският дарителски форум – организация, която
обединява и представлява големите дарители в България
и чиито партньори осигуряват 60% от средствата за
благотворителност в страната.
Гръцките и кипърски компании с предмет на дейност
търговия и дистрибуция съставляват близо 1/5 от членовете
на ГБСБ, затова представянето от 2 юни е история с
продължение.    

Το σπίτι, το αμάξι, η γυναίκα και τα παιδιά, η καλή διάθεση και η
καρδιά. Είτε ως πελάτης, ως αξεσουάρ ή ως ζητούμενο αποτέλεσμα, κάθε ένα από αυτά έχει τη δική του επιχειρηματική διάσταση
και έλαβε δέουσα προσοχή σ την παρουσίαση των εταιρειώνμελών   του τομέα  εμπορίου και της διανομής που διοργάνωσε
το ΕΕΣΒ.
Στις 2 Ιουνίου 2009 στο ξενοδοχείο Sheraton εταιρικές παρουσιάσεις έκαναν:
• οι δύο ηγέτες στην ελληνική βιομηχανία για προφίλ αλουμινίου, Alumil Bulgaria Ltd. και Exalco – Bulgaria S.A.
• δύο επίσημοι εισαγωγείς ιαπωνικών αυτοκινήτων, Mirkat Ltd.
της μάρκας Suzuki και Subaru Motors Trading Mirkat Ltd. της μάρκας Subaru
• η εταιρεία εισαγωγής και χονδρικής εμπορίας χημικών
Neochimiki Bulgaria S.A.
• η εταιρεία εισαγωγής και εμπορίας δομικών υλικών Santel
GmbH
• η αλυσίδα καταστημάτων για καλλυντικά, κοσμήματα, παιδικά
και γυναικεία ρούχα και λουλούδια Status Ltd και
• η αλυσίδα εξειδικευμένων καταστημάτων καφέ Flocafé.
Οι εταιρείες ανακοίνωσαν σχέδια για επέκταση στη βουλγαρική
αγορά με νέες αποθήκες, καταστήματα και εμπορικά σήματα,
αλλά αναγνώρισαν ταυτόχρονα ότι η πραγματοποίηση αυτών των
σχεδίων θα καθυστερήσει μέχρι να μειωθούν οι επιδράσεις της
οικονομικής κρίσης.
Πρόσκληση για εταιρική φιλανθρωπία έκανε το Βουλγαρικό
Φόρουμ των Χορηγών – μια οργάνωση η οποία ενώνει και εκπροσωπεί τους μεγάλους χορηγούς στη Βουλγαρία και οι εταίροι των
οποίων παρέχουν 60% των χρημάτων για φιλανθρωπικές δωρεές
στη χώρα.
Οι ελληνικές και οι κυπριακές εταιρείες που ασχολούνται με εμπόριο και διανομή αποτελούν περίπου το 1/5 των μελών του ΕΕΣΒ
και γι’αυτό η παρουσίαση για τις 2 Ιουνίου θα είναι μια ιστορία με
συνέχεια.    

Д
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 Алумил

 H Aλουμυλ

е най-големият производител и доставчик на
алуминиеви профили в Югоизточна Европа с
оборот от 300 милиона евро за 2008 година.
Разполага с 20 производствени мощности и
дава работа на 2300 души. Компанията навлиза
в България през 1998 година и към момента притежава логистичен център в София, девет магазина и линия за прахово боядисване с годишен
капацитет от 6000 тона. Българският филиал на
фирмата отчита оборот от 25 милиона лева за
2008 година.

είναι o μεγαλύτερος παραγωγός και προμηθευτής
προφίλ αλουμινίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
με κύκλο εργασιών 300 εκατ. ευρώ για το 2008.
Διαθέτει 20 παραγωγικές μονάδες και απασχολεί
2300 άτομα. Η εταιρεία εισήλθε στη Βουλγαρία το
1998 και σήμερα διαθέτει κέντρο διανομής στη
Σόφια, εννέα καταστήματα και γραμμή βαφής
με ετήσια παραγωγική ικανότητα 6000 τόνων. Το
βουλγαρικό υποκατάστημα της εταιρείας κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους 25 εκατ. λέβα το
2008.

 Сайпбул ентерпрайсис

 Η Cypbul enterprises ltd.

е основана през 1992 година с основен предмет
на дейност внос и търговия на едро с козметични
продукти и почистващи препарати. Впоследствие към дейностите си добавя и износа на стоки
българско производство в чужбина. Понастоящем   компанията покрива цялата територия на
страната благодарение на екип от 15 търговци и
собствен автопарк. Притежава собствена сграда
и склад със застроена площ от 1100 кв.м.

ιδρύθηκε το 1992 με κύρια δραστηριότητα εισαγωγή και χονδρεμπόριο καλλυντικών και απορρυπαντικών. Στη συνέχεια πρόσθεσε στις δραστηριότητές της και την εξαγωγή εμπορευμάτων
βουλγαρικής παραγωγής στο εξωτερικό. Σήμερα,
η εταιρεία καλύπτει το σύνολο της χώρας χάρη
σε μια ομάδα 15 πωλητών και ιδιόκτητο στόλο
αυτοκινήτων. Έχει ιδιόκτητο κτίριο και αποθήκη
με δομημένο χώρο 1.100 τ.μ.

 Ексалко

 Η Exalco

е една от най-големите гръцки компании за
екструдиране на алуминиеви профили с многобройни сертификати и награди за качество
и експорт. След кратко прекъсване през 2002
година фирмата възстановява присъствието си
в България и към момента държи трето място
на пазара за алуминиеви профили в България с
пазарен дял от 8%. Сред клиентите на компанията са банки, хотели, големи търговски вериги
и молове.

είναι μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες
διέλασης προφίλ αλουμινίου με πολλά πιστοποιητικά και βραβεία για την ποιότητα και την εξαγωγή. Μετά από μια σύντομη διακοπή, το 2002
η εταιρεία αποκατέστησε την παρουσία της στη
Βουλγαρία και σήμερα κατέχει την τρίτη θέση
στην αγορά των προφίλ αλουμινίου στη Βουλγαρία με μερίδιο αγοράς 8%. Μεταξύ των πελατών
της εταιρείας είναι τράπεζες, ξενοδοχεία, μεγάλες
αλυσίδες ξενοδοχείων και εμπορικά κέντρα.

 Flocafé

 Η Flocafé

е верига от специализирани кафе заведения, част от гръцката хранителна компания
Vivartia. В България има две заведения, които
се подчиняват на две различни концепции –
„градската” и „магистралната”. Flocafé в сърцето на София предлага на столичани възможности за общуване, разпускане и забавление
в модерна и приятелска атмосфера. Заведението на територията на бензиностанция ЕКО
край с. Радиново цели да обслужи българина
на път. За тази цел Flocafé край магистрала
„Тракия” разполага с ресторант и бар за самообслужване.
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είναι εξειδικευμένη αλυσίδα καφέ, μέλος της ελληνικής εταιρίας τροφίμων και ποτών Vivartia. Στη Βουλγαρία υπάρχουν δύο καταστήματα τα οποία υλοποιούν δύο διαφορετικές  αντιλήψεις– η μία με  στιλ
καφέ/εστιατορίου πόλης και η  άλλη  με στιλ καφέ/
εστιατορίου  πάνω σε μεγάλο αυτοκινητόδρομο. Το
Flocafé στην καρδιά της Σόφιας προτείνει στους πρωτευουσιάνους ευκαιρίες για επικοινωνία, ανάπαυση
και ψυχαγωγία σε μια σύγχρονη και φιλική ατμόσφαιρα. Το κατάστημα που βρίσκεται στο πρατήριο
βενζίνης ΕΚΟ στο χωριό Ραντίνοβο έχει ως στόχο να
εξυπηρετεί τους Βούλγαρους που ταξιδεύουν. Για το
σκοπό αυτό το Flocafé στο αυτοκινητόδρομο Τράκια
διαθέτει εστιατόριο και σνακ μπαρ.

Ιούνιος – Ιούλιος 2009

 Миркат оод

ΕιδΗσεις

 Η Mirkat ltd.

е създадена на 12 август 1993 година като
оторизиран представител на Suzuki за България. Може би не всички знаят, че японската
фирма произвежда почти всичко на колела –
мотоциклети, автомобили, мотокултиватори,
инвалидни колички. Гамата на продуктите
на Suzuki включва още двигатели за лодки,
водни джетове, генератори, сглобяеми
къщи. Първият салон е открит през декември 1993 година на ул. „Раковски” в София.
Днес търговската мрежа покрива цялата
страна с осем официални дилъра и 20 поддилъра. Сервизите са още повече на брой –
в 11 града на страната. Досега по пътищата
на страната са подкарани около 2000 автомобила Suzuki, доставени от „Миркат” ООД.

ιδρύθηκε στις 12 Αυγούστου 1993 ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Suzuki στη Βουλγαρία. Ίσως όχι όλοι γνωρίζουν ότι η ιαπωνική
εταιρεία παράγει σχεδόν κάθε τι που έχει τροχούς   
μοτοσικλέτες, αυτοκίνητα, μοτοκαλλιεργητές,
αναπηρικές πολυθρόνες. Το φάσμα των προϊόντων της Suzuki περιλαμβάνει ακόμα κινητήρες
για σκάφη, jet, γεννήτριες, προκατασκευασμένα
σπίτια. Το πρώτο κατάστημα άνοιξε το Δεκέμβριο
του 1993 στην οδό Ρακόβσκι στη Σόφια. Σήμερα
το εμπορικό δίκτυο καλύπτει ολόκληρη τη χώρα με
οκτώ επίσημες αντιπροσωπείες και 20 μεταπωλητές. Τα συνεργεία είναι ακόμα περισσότερα – σε 11
πόλεις της χώρας. Μέχρι σήμερα στους δρόμους
της χώρας έχουν κυκλοφορήσει περίπου 2000
αυτοκίνητα Suzuki, εισαγωγής της Mirkat Ltd.

 Неохимики

 Η Neochimiki

е лидер в производството и пакетирането
на химикали в Югоизточна Европа. Основни
продукти на компанията са полимерите, торовете, боите и лаковете, съставките за храни и
напитки, както и продуктите за дома и бита. В
България фирмата е от 2006 година и има 30
щатни служители. През 2008 година обемът
продажби достига 36 милиона евро.

είναι ηγέτης στην παραγωγή και συσκευασία
χημικών προϊόντων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Τα κύρια προϊόντα της εταιρείας είναι πολυμερή,
λιπάσματα, χρώματα και βερνίκια, συστατικά
για τρόφιμα και ποτά, καθώς και προϊόντα για το
σπίτι και την προσωπική υγιεινή. Στη Βουλγαρία η
εταιρεία δραστηριοποιείται από το 2006 και έχει
30 μόνιμους υπαλλήλους. Το 2008 ο όγκος των
πωλήσεων έφτασε τα 36 εκατομμύρια ευρώ.

 Статус

 Η Status

е създадена през 1996 година и се занимава с
продажбата на елитни потребителски стоки
в магазини собствена марка. Фирмата държи
вериги от цветарски магазини, бижутерии,
магазини за детско облекло, козметика, дамски
аксесоари и стоки за дома. Към момента броят
на магазините е 22, а на щандовете – шест.

ιδρύθηκε το 1996 και ειδικεύεται στην πώληση
αγαθών πολυτέλειας σε επώνυμα καταστήματα.
Η εταιρεία έχει αλυσίδες ανθοπωλείων,
κοσμηματοπωλείων, καταστημάτων παιδικών
ρούχων, καλλυντικών, αξεσουάρ και ειδών οικιακής
χρήσης. Σήμερα ο αριθμός των καταστημάτων
είναι 22, και των σημείων πώλησης – έξι.

 Субару моторс трейдинг

 Η Subaru Motors Trading

е официалният вносител на японските автомобили Subaru за България. Фирмата има представителства в пет български града – София, Варна,
Бургас и Габрово. През 2008 година компанията
постига трикратно увеличение на продажбите
си спрямо предходната година с общо 300 продадени автомобила.

είναι ο επίσημος εισαγωγέας των ιαπωνικών
αυτοκινήτων Subaru για τη Βουλγαρία. Η εταιρεία
έχει αντιπροσωπείες σε πέντε βουλγαρικές
πόλεις – Σόφια, Βάρνα, Πλόβντιβ, Μπουργκάς
και Γκάμπροβο. Το 2008 η εταιρεία σημείωσε
τριπλασιασμό των πωλήσεων σε σύγκριση με το
προηγούμενο έτος με συνολικά 300 πουλημένα
αυτοκίνητα.
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ПОЛИТИКА

юни - юли 2009

ИЕЮЕ провежда първи
семинар в България

Н

а 19 май 2009 година базираният в Атина Институт за
енергетика в Югоизточна Европа (ИЕЮЕ) организира
първия си семинар в София, България под надслов
„Ядрената алтернатива за Югоизточна Европа: Критичен анализ”. Целта на срещата на ниво експерти от Гърция,
България и Румъния бе да се очертаят мястото и перспективите за развитие на ядрената енергетика в региона.
Участниците оцениха шансовете на ядрената енергетика
за по-голям дял в балканския енергиен микс, както и техническото състояние на съществуващите ядрени мощности;
откроиха ролята на ядрената енергетика в обезпечаването на
енергийната сигурност; дадоха израз на опасенията, касаещи
безопасността при експлоатация на ядрени енергийни мощности; информираха за обществените нагласи по отношение
на този вид енергия в отделните страни-членки в ЕС и за
съществуващата регулаторна рамка в областта.
В Гърция ядрената енергетика често се окачествява
като тема „табу”, като по този въпрос в страната съществува
рядък консенсус между политическите партии, държавните
институции и обществеността. Но същевременно все повече
балкански страни планират разширяване на съществуващи
или строителство на нови ядрени мощности. Към България
и Румъния, ядрените стожери на Балканите, се очаква да се
присъединят Турция, Албания и Хърватска. На срещата позициите на противниците и поддръжниците на ядрената енергетика бяха препотвърдени.
Семинарът роди и гореща новина. В АЕЦ Козлодуй може
да бъде построен нов реактор, обяви Рашо Първанов, отговорник по експлоатацията в ядрената електроцентрала.
Но това е идея, чиято практическа реализация предстои.
Тепърва ще се предприемат конкретни действия по разработване на технико-икономическа обосновка и привличане
на инвеститорски интерес. Но от техническа гледна точка
проектът е реализуем, а на терена са налице всички предпоставки за изпълнението му. Предвид наличната инфраструктура, изграждането му би струвало двойно по-евтино
в сравнение с аналогичен реактор на нова площадка, каза
Първанов.
Семинарът се проведе под егидата на Министерството
на външните работи и Министерството на икономиката и
енергетиката на България.    
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Το ΙΕΝΕ στο
πρώτο του
σεμινάριο στη
Βουλγαρία

Στις 19 Μαΐου 2009 το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής
Ευρώπης (ΙΕΝΕ) με έδρα στην Αθήνα διοργάνωσε το πρώτο
του σεμινάριο στη Σόφια   με τίτλο «Η πυρηνική επιλογή για τη
Νοτιοανατολική Ευρώπη: μία κριτική προσέγγιση». Ο σκοπός της
συνεδρίασης σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων από Ελλάδα, Βουλγαρία
και Ρουμανία ήταν να σκιαγραφήσει τη θέση και τις προοπτικές για
την ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας στην περιοχή.
Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν τις δυνατότητες της πυρηνικής
ενέργειας να αποσπάσει   μεγαλύτερο μερίδιο στα   Βαλκάνια  
καθώς και την τεχνική κατάσταση των υπαρχουσών πυρηνικών
εγκαταστάσεων• υπογράμμισαν το ρόλο της πυρηνικής ενέργειας
στην εξασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας• εξέφρασαν
ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια στη λειτουργία των
εγκαταστάσεων πυρηνικής ενέργειας• ενημέρωσαν για τη στάση
του κοινού σχετικά με αυτό το είδος ενέργειας στα διάφορα κράτημέλη της ΕΕ και για το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο στον κλάδο.
Στην Ελλάδα η πυρηνική ενέργεια συχνά χαρακτηρίζεται ως
θέμα «ταμπού» καθώς γύρω του χτίζεται  μια σπάνια συναίνεση
μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, των κυβερνητικών οργάνων και
του κοινού. Ταυτόχρονα όμως όλο και περισσότερες χώρες των
Βαλκανίων σχεδιάζουν επέκταση των υφιστάμενων ή κατασκευή
νέων πυρηνικών μονάδων. Προς το παρόν μόνο η Βουλγαρία και η
Ρουμανία έχουν πυρηνικές μονάδες στα Βαλκάνια, αλλά η Τουρκία
και η Αλβανία (από κοινού με την Κροατία) προτίθενται, επίσης, να
παράγουν ηλεκτρισμό από πυρηνική ενέργεια. Στη συνεδρίαση
οι θέσεις των αντιπάλων και των υποστηρικτών της πυρηνικής
ενέργειας επιβεβαιώθηκαν για άλλη μια φορά.
Τοσεμινάριογέννησεκαιμια«ζεστή»είδηση.Στονπυρηνικόσταθμό
Κοζλοντούι θα μπορούσε να κατασκευαστεί νέος αντιδραστήρας,
ανακοίνωσε ο κ. Ράσο Παρβάνοφ, Διευθυντής πυρηνικού σταθμού
Κοζλοντούι. Αλλά αυτή είναι μια ιδέα η υλοποίηση της οποίας θα γίνει
στο μέλλον. Αυτό που πρόκειται να συμβεί άμεσα είναι: να γίνουν
συγκεκριμένες ενέργειες για την ανάπτυξη των μελετών σκοπιμότητας
και για την προσέλκυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Όμως, από
τεχνική άποψη το έργο είναι πραγματοποιήσιμο και στο εργοστάσιο
υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για την εκτέλεσή του. Λαμβάνοντας
υπόψη τη διαθέσιμη υποδομή, η κατασκευή του θα κόστιζε δύο
φορές φτηνότερα σε σύγκριση με παρόμοιο νέο αντιδραστήρα,
δήλωσε ο κ. Παρβάνοφ.
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Οικονομίας και
Ενέργειας της Βουλγαρίας.    
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ΠολιτικΑ

Ние сме за енергия, добивана
от слънцето и вятъра Είμαστε υπέρ της ηλιακής
και της αιολικής ενέργειας
Рафаил Моисис, Председател на Съвета за национална енергийна стратегия, Гърция
Ραφαήλ Μωυσής, Πρόεδρος του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής της Ελλάδας
Балкански хоризонти (БХ): Гърция поддържа консенсус
срещу използването на ядрената енергия, който се подкрепя
едновременно от политическите партии, институциите и обществото. Междувременно търсенето на електроенергия в дългосрочен план продължава да расте. Какво предвижда гръцката
енергийна стратегия за справяне с растящите нужди? Ще разчита ли на изграждане на повече мощности или ще се търси
увеличаване на вноса?
РМ: Нека първо отговоря на последната част от въпроса. Вносът и износът на електрическа енергия между съседните страни
се очаква да нарасне през следващите години и поради тази
причина всички страни от региона работят заедно, за да подобрят електрическите мрежи по между си. В Гърция обаче, поне в
средно- до дългосрочен план, гледаме на това по-скоро като на
обмен или транзит, отколкото като на нетен приток на енергия в
страната. Тази позиция може да се промени в бъдеще, например
в случай че България се превърне, както бе посочено на семинара, в „ядрена сила“, която ще бъде в състояние да предлага
електроенергия на своите съседи на по-ниски цени, отколкото
те могат да постигнат. Докато не дойде този момент, ние планираме да покрием нарастващите си нужди с по-голямо местно
производство. Ще има повече от един основен източник за тази
нова производствена мощност, като се надяваме че възобновяемата енергия ще е първа в списъка. Както вече казах и по време
на семинара: „в страната на Аполон и Еол“ е напълно нормално
ние да предпочитаме и насърчаваме енергията, получавана от
слънцето и от вятъра, а не от ядрени източници например.
БХ: Гърция скоро ще бъде в съседство с три ядрени страни, тъй
като Турция и Албания вече обявиха плановете си за изграждане на ядрени централи. С оглед на позицията на Гърция срещу
ядрената енергия, този факт ще доведе ли до усложнения, като
например както се стигна до екопротести в Австрия срещу
чешката централа „Темелин“? Или, напротив, има възможност
позицията на нарастващ брой от съседите в полза на ядрената
енергия да наклони везните във Вашата страна?
РМ: Мисля, че първото е невъзможно да се случи. Основните екологични организации в Гърция са клонове на международни движения като Greenpeace и WWF. Въпреки, че
са срещу използването на ядрената енергия навсякъде по
света, те са отговорни хора и аз вярвам, че ще се включат
мирно в движенията, предприемани от техните колеги в
съседните страни, но ще останат просто привърженици,
а не подбудители. Обратното не е невъзможно, но трябва
да се подкрепя от много други инициативи, като например
отговорно, убедително и аргументирано разпространяване на знания за положителните и отрицателните страни
на производството на електроенергия.

Βαλκανικοί ορίζοντες (ΒΟ): Στην Ελλάδα υπάρχει μια σπάνια συνολική συναίνεση κατά της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας, η οποία
υποστηρίζεται τόσο από τα πολιτικά κόμματα και τα θεσμικά όργανα,
όσο και από το κοινό. Ταυτόχρονα, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας
σε μακροπρόθεσμη βάση συνεχίζει να αυξάνεται. Τι προβλέπει η
ελληνική ενεργειακή στρατηγική για να ικανοποιήσει τις αυξανόμενες ανάγκες; Θα βασιστεί στην κατασκευή περισσότερων μονάδων
ηλεκτροπαραγωγής ή θα συζητήσει αυξημένες εισαγωγές;
ΡΜ: Θα απαντήσω πρώτα στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης. Οι
εισαγωγές και εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των γειτονικών χωρών αναμένεται να αυξηθεί στο μέλλον και αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο όλες οι χώρες της περιοχής εργάζονται από
κοινού για να ενισχύσουν τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Στην Ελλάδα
όμως, τουλάχιστον σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση,
βλέπουμε το παραπάνω ως μια ανταλλαγή ή διαµετακόµιση και όχι
ως μια καθαρή εισροή ενέργειας στη χώρα.  Αυτή η στάση μπορεί
να αλλάξει στο μέλλον στην περίπτωση που, για παράδειγμα, η
Βουλγαρία γίνει, όπως αναφέρθηκε και στο σεμινάριο, μια «πυρηνική δύναμη» η οποία θα μπορεί να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια στις
γειτονικές της χώρες σε τιμές χαμηλότερες από αυτές που μπορούν
να παράγουν. Μέχρι τότε σχεδιάζουμε να καλύψουμε τις αυξανόμενες ανάγκες μας με μεγαλύτερη τοπική παραγωγή. Όπως είπα και
στο σεμινάριο, «στη γη του Απόλλωνα και του Αιόλου» είναι φυσικό
να είμαστε υπέρ της ενέργειας που προέρχεται από τον ήλιο και
τον άνεμο και όχι από άλλες πηγές όπως π.χ. είναι η περίπτωση της
πυρηνικής ενέργειας.
ΒΟ: Η Ελλάδα σύντομα θα έχει τρεις γειτονικές πυρηνικές χώρες,
καθώς η Τουρκία και η Αλβανία έχουν ανακοινώσει σχέδια για
την κατασκευή πυρηνικών σταθμών. Λαμβάνοντας υπόψη την
αρνητική άποψη της Ελλάδας για την πυρηνική ενέργεια, το γεγονός αυτό μπορεί να προκαλέσει τυχόν επιπλοκές, όπως π.χ. στην
Αυστρία πραγματοποιήθηκαν περιβαλλοντικές διαμαρτυρίες
κατά του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας του Τέμελιν;  
Ή, το αντίθετο, υπάρχει η πιθανότητα η στάση υπέρ της πυρηνικής
ενέργειας όλο και περισσότερων γειτονικών χωρών να αλλάξει και
την άποψη στη χώρα σας;
ΡΜ: Θεωρώ το πρώτο απίθανο. Οι κύριες περιβαλλοντικές οργανώσεις στην Ελλάδα είναι υποκαταστήματα διεθνών κινήσεων, όπως π.χ.
οι Greenpeace και WWF. Αν και είναι κατά της χρήσης της πυρηνικής
ενέργειας σε όλο τον κόσμο, είναι υπεύθυνα άτομα και πιστεύω ότι
θα λάβουν μέρος σε κινήσεις που αναλαμβάνονται από τις αδελφές
οργανώσεις τους στις γειτονικές χώρες, αλλά θα παραμείνουν απλοί
υποστηρικτές και όχι υποκινητές. Το αντίθετο δεν είναι αδύνατο αλλά
πρέπει να υποστηρίζεται από πολλές άλλες πρωτοβουλίες, όπως π.χ.
υπεύθυνη, πειστική και τεκμηριωμένη διασπορά των γνώσεων σχετικά με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα όλων των
πηγών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
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Балкански особености
на европейския път
Βαλκανικές ιδιαιτερότητες του
ευρωπαϊκού δρόμου

Снимка: Аелия Николова

България, Гърция и Румъния
следват основните
тенденции в изборите за
Европейски парламент
Николай Ущавов

К

огато преди 30 години се провеждат първите преки
избори за Европейски парламент, американското
списание TIME пише в своя репортаж от 11 юни
1979 годинa – “Никой не е сигурен каква роля ще
играе новата институция и тази известна несигурност допринесе за апатичното поведение на избирателите по
време на кампанията...”. Със същия успех и същото основание
журналистът на TIME би могъл да вмъкне горното изречение
и в репортажа си за евроизборите от 11 юни 2009 година. Или
както е казано още в Стария завет: нищо ново под слънцето.

Незаинтересованост или незнание?
Така или иначе страните от Европейския съюз избраха
своите представители в парламента в Страсбург и Брюксел,
но средната избирателна активност в 27-те страни-членки бе
42,94%, нов рекорд за най-нисък брой на гласували за Европарламент.
България, Румъния и Гърция също се понесоха на вълната на неактивността, съответно с 37,49%, 27,4% и 52,63%
гласували избиратели. Но и очакванията бяха именно за
ниска активност, макар че в случая България е изключение,
защото на междинните избори през 2007 година пред урните
застанаха едва 29,2% от избирателите. Тази по-висока активност всъщност е в пряка връзка с предстоящите в страната
парламентарни избори и ако те бяха насрочени, да речем, за
след две години, съмнително е, че активността на българските избиратели щеше да е близо до 40-те процента.
В Румъния пък изборните страсти са все още нажежени от
оспорваните парламентарни избори през миналата година и
предстоящите през тази година президентски избори, което
доведе избирателната активност до нива близки до тези през
2007 година. Гърция от своя страна постави рекорд по наймалко гласували избиратели и то при положение, че страната
е една от тези в ЕС, в които гласуването е задължително. И ако
за България и Румъния с известна доза несигурност може да
се твърди, че избирателите все още не познават достатъчно
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Βουλγαρία, Ελλάδα και
Ρουμανία ακολουθούν τις
βασικές τάσεις στις εκλογές για
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
ΝικολΑϊ ΟυστΑβοφ

Όταν πριν από 30 χρόνια διοργανώθηκαν οι πρώτες άμεσες εκλογές για το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, το αμερικανικό περιοδικό
ΤΙΜΕ έγραψε σε ρεπορτάζ του στις 11 Ιουνίου 1979: «Κανείς δεν
είναι σίγουρος τι ρόλο θα παίξει ο νέος αυτός θεσμός και αυτή η
γνωστή ανασφάλεια έφερε ως αποτέλεσμα την απαθή συμπεριφορά των ψηφοφόρων κατά τη διάρκεια της εκστρατείας…». Με
την ίδια επιτυχία και για τον ίδιο λόγο ο δημοσιογράφος του ΤΙΜΕ
θα μπορούσε να εισάγει την παραπάνω έκφραση στο ρεπορτάζ
του για τις Ευρωεκλογές στις 11 Ιουνίου 2009. Ή όπως αναφέρεται
στην Παλαιά Διαθήκη: «Τίποτα καινούριο κάτω από τον ήλιο»

Ιούνιος – Ιούλιος 2009

Печелившите на национално ниво
В България резултатите от евроизборите подсказаха една
много интересна възможна конфигурация на парламентарните избори през юли. А именно – влизането на повече от
осем партии в бъдещия национален парламент, което при
запазена конфигурация на изборните проценти за отделните партии, ще означава, че не по-малко от четири партии
могат да съставят кабинет. От друга страна особеностите на
изборите за национален парламент може да доведат до някои
изненади свързани предимно с вота на негласувалите, които
така или иначе не са твърд електорат на партиите.
За никого не беше изненада това, че партия ГЕРБ спечели
най-много гласове, следвана от коалицията, водена от БСП.
Ако имаше някаква изненада, то тя бе свързана с резултата на
партия “Лидер”, на която не й стигнаха десети от процента, за
да изпрати свой депутат в Страсбург. Коалицията СДС–ДСБ,
както и НДСВ се представиха малко по-добре от очакваното,
докато “Атака” и ДПС отбелязаха спад на гласувалите за тях.
В Гърция, както и в България – а и в повечето страни от ЕС –
избирателите дадоха предимство на опозицията. Социалистите от ПАСОК събраха 36,7% от вота, следвани от управляващата партия “Нова демокрация”, за която гласуваха 32,33%
от избирателите. Всъщност това е първата изборна загуба на
“Нова демокрация” от 2004 година насам и първа изборна
победа за ПАСОК на евроизбори от 1994 година, което пък
породи спекулации за възможни предсрочни избори, макар
че управляващите отхвърлиха подобна възможност.
Поглеждайки резултатите в Румъния можем да видим
отклонение от вълната на наказателен вот в Европа. Демократичнолибералната партия и социалдемократите си поделиха гласовете на избирателите с по малко под 32%, докато
националлибералите събраха наполовина по-малко. Така на
практика се повториха резултатите от изборите за национален парламент през миналата година, ако изключим двата
мандата на партията “Велика Румъния”.

Αδιαφορία ή αμάθεια;
Έτσι και αλλιώς οι χώρες της ΕΕ επέλεξαν τους αντιπροσώπους τους για το κοινοβούλιο στο Στρασβούργο και τις Βρυξέλλες αλλά η μέση εκλογική συμμετοχή στα 27 κράτη-μέλη ήταν
42,94%, νέο ρεκόρ μειωμένου  αριθμού ψηφοφόρων για Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Η Βουλγαρία, Ρουμανία και Ελλάδα επίσης φέρονται μέσα
στο ίδιο κύμα αδράνειας, με ψηφίσαντες αντίστοιχα   37,49%,
27,4% και 52,63% από το σύνολο ενεργών ψηφοφόρων. Αλλά
και οι προβλέψεις  ήταν για χαμηλή συμμετοχή, αν και η περίπτωση της Βουλγαρίας είναι εξαίρεση, γιατί στις ενδιάμεσες
εκλογές του 2007, στις κάλπες εμφανίστηκε μόνο το 29,2% των
ψηφοφόρων. Αυτή η πιο υψηλή συμμετοχή, στην ουσία βρίσκεται  σε άμεση σχέση με τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές στη
χώρα και αν αυτές ήταν προσδιορισμένες, ας πούμε, μετά απόαπο 2 χρόνια, αμφίβολο είναι,αν  η συμμετοχή των Βούλγαρων
ψηφοφόρων θα ήταν κοντά στο 40%.
Στη Ρουμανία τα εκλογικά πάθη είναι ακόμα πυρακτωμένα
από τις πολυσυζητημένες βουλευτικές εκλογές πέρυσι και τις
επερχόμενες  εκλογές για πρόεδρο φέτος, κάτι που  οδήγησετην  εκλογική συμμετοχή σε επίπεδα κοντά σε αυτά του 2007. Η
Ελλάδα, από την άλλη ,έκανε ατομικό  ρεκόρ για το μικρότερο
αριθμό ψηφοφόρων που άσκησαν το δικαίωμα ψήφου   – με
την προϋπόθεση ότι η χώρα αυτή της ΕΕ είναι μια από τις χώρες
όπου η άσκηση ψήφου είναι υποχρεωτική. Και αν για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία ,χώρες με γνωστή δόση ανασφάλειας, μπορεί να ειπωθεί ότι οι ψηφοφόροι ακόμα δε γνωρίζουν αρκετά το
θεσμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για ποιό λόγο αυτός
είναι σημαντικός, τότε για την Ελλάδα δεν μπορεί να ειπωθεί το
ίδιο, όπου οι ευρωεκλογές διεξάγονται από το 1981.
Ετσι, και οι τρεις χώρες,  ακολουθούν μια προσχεδιασμένη
τάση στην ιστορία αυτού του ευρωπαϊκού θεσμού – οι ψηφοφόροι όλο και λιγότερο ενδιαφέρονται γι’αυτόν , τη στιγμή που ο
Снимка: Стоян Ненов

добре институцията на Европейския парламент и защо той е
важен, то за Гърция не може да се каже същото, където евроизбори се провеждат от 1981 година.
В този смисъл и трите държави следват една очертана
тенденция в историята на тази европейска институция –
избирателите все по-малко се интересуват от нея, докато тя
добива все по-широки правомощия, т.е. става все по-важна.
Парадоксално, но факт.
И за трите държави може да се каже, че всъщност за партиите евроизборите бяха тест за твърдите им избиратели,
макар че не липсваха изненади свързани с резултатите на
малки партии и т.нар. “маргинални” партии и на трите места.
Което отново е пряк резултат от ниската избирателна активност. Пример за това бе избирането на двама депутати от
партията “Велика Румъния”, които ще добавят още колорит
към представителите на крайни националистически групировки в Европейския парламент, макар че едва ли някой ги
приема на сериозно.

ΠολιτικΑ

Позициониране в Европейския парламент
Като цяло Европейската народна партия (ЕНП) отново ще
бъде водещата сила в Европейския парламент, като вероятно
ще има 276 депутати от общо 736, докато Партията на евро-
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Снимка:  Аелия Николова  

θεσμός αποκτά όλο και πιο ευρείς εξουσίες, δηλαδή γίνεται όλο
και πιο σημαντικός. Παράδοξο, αλλά είναι γεγονός.
  Και για τις τρεις χώρες μπορεί να ειπωθεί ότι στην πραγματικότητα, οι ευρωεκλογές ήταν ένα τεστ για τα κόμματα, για τους
πιστούς τους ψηφοφόρους, αν και δεν έλειψαν εκπλήξεις συνδεδεμένες με τα αποτελέσματα μικρών κομμάτων και τα λεγόμενα
«οριακά» κόμματα και στις τρεις χώρες. Το οποίο είναι εκ νέου
άμεσο αποτέλεσμα χαμηλής εκλογικής συμμετοχής. Για παράδειγμα, η εκλογή δύο βουλευτών από το κόμμα «Μεγάλη Ρουμανία» οι οποίοι θα προσθέσουν επιπλέον γραφικότητα στους
αντιπροσώπους των περιθωριακών εθνικιστικών ομάδων στο
Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, αν και είναι αμφίβολο κάποιος να τους
παίρνει στα σοβαρά.

Οι νικητές σε εθνικό επίπεδο

Месеци наред в тази кабина, монтирана в центъра на София, българските
граждани влизаха и изказваха мнение по повод предстоящите евроизбори.
Επί μήνες σε αυτή την καμπίνα, χτισμένη στο κέντρο της Σόφιας, οι Βούλγαροι
πολίτες έμπαιναν και σχολίαζαν για τις επικείμενες ευρωεκλογές.

пейските социалисти (ПЕС) ще остане втора сила, но губейки
близо 60 депутатски места – социалистите се очаква да имат
159 представители в новия парламент. Намалява подкрепата
и за либералите от АЛДЕ, които ще имат 81 депутати, сравнено с 100 депутатски места в предишния парламент. Крайнодесните от “Европа на нациите” и “Независимост и демокрация” ще бъдат представени от 20-на депутати, докато групата
на независимите ще набъбне от 30 до 90 представители.
Към групата на ЕНП от България ще се присъединят
представителите на ГЕРБ и “Синята коалиция”, депутатите
от БСП ще подхранят групата на ПЕС, докато избраниците
от ДПС и НДСВ ще се влеят в АЛДЕ.
Гръцките социалисти от ПАСОК ще подсилят групата на
ПЕС в Европарламента, докато депутатите от “Нова демокрация” ще са част от групата на ЕНП.
Либералдемократите в Румъния също ще са част от ЕНП,
докато социалдемократите естествено ще се влеят в ПЕС.

Партийни програми
Всъщност какво означава това, преведено на езика на общоевропейските партийни програми? Най-общо ЕНП се обявява
за намаляване на данъчната тежест, увеличаване на сектора на
възобновяеми енергийни източници, спиране на субсидиите
за губещи отрасли, приватизация на социалните услуги, ограничаване на имиграцията, засилване на вътрешната интеграция в ЕС преди приемането на нови страни-членки, по-силно
регулиране на световната финансова система.
Програмата на ПЕС залага на премахване на офшорните
зони, ограничаване на кредитирането, стимулиране на енергийните инвестции в по-бедните страни от ЕС, по-големи
правомощия на ЕС в социалната сфера, “огражданяване” на
икономиката, разграничаване между ЕС и НАТО, подкрепа
за разширяването на ЕС към Западните Балкани, политическа интеграция на ЕС.
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Στη Βουλγαρία τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών υποδεικνύουν μια πολύ ενδιαφέρουσα πιθανή εξέλιξη  των βουλευτικών εκλογών του Ιουλίου. Η είσοδος περισσότερων από οχτώ
κομμάτων  στο μελλοντικό εθνικό κοινοβούλιο,  σημαίνει ότι ,αν
διατηρηθούν τα ποσοστά στα  επιμέρους κόμματα, θα χρειάζονται τουλάχιστον τέσσερα κόμματα για να σχηματίσουν κυβέρνηση. Από την άλλη,οι ιδιαιτερότητες των εκλογών για το εθνικό
κοινοβούλιο μπορεί να οδηγήσουν σε εκπλήξεις, συνδεδεμένες
κυρίως με την ψήφο των απόντων,οι οποίοι,έτσι και αλλιώς, δεν
είναι το ισχυρό εκλογικό σώμα των κομμάτων.
Για κανέναν δεν ήταν έκπληξη το γεγονός ότι το κόμμα
GERB κέρδισε τις περισσότερες ψήφους, ακολουθούμενο από
το συνασπισμό του BSP. Αν υπήρξε καν έκπληξη, είχε να κάνει
με το αποτέλεσμα του κόμματος LEADER, το οποίο για  δέκατα
της μονάδος παραλίγο  να στείλει δικό του βουλευτή στο Στρασβούργο.  Ο συνασπισμός SDS-DSB όπως και το NDSV έκαναν
λίγο καλύτερη εμφάνιση από το αναμενόμενο, την ώρα που η
ΑΤΑΚΑ και το DPS σημείωσαν μείωση ψήφων.
Στην Ελλάδα, όπως και στη Βουλγαρία – και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες – οι ψηφοφόροι έδωσαν προτεραιότητα στην αντιπολίτευση. Οι σοσιαλιστές του ΠΑΣΟΚ συλλέξαν το 36,7% των ψήφων, ακολουθούμενοι από το κυβερνών
κόμμα της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, για την οποία ψήφισαν μόλις
το 32,33%. Συγκεκριμένα, αυτή είναι η πρώτη ήττα της ΝΕΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από το 2004 και η πρώτη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις
ευρωεκλογές από το 1994, το οποίο γέννησε πολλές θεωρίες για
πιθανές πρόωρες εκλογές αν και το κυβερνών κόμμα απέρριψε
τέτοια πιθανότητα.
Παρατηρώντας τα αποτελέσματα, στη Ρουμανία μπορούμε να
δούμε απόκλιση, από το κύμα  ψήφου-τιμωρίας που παρατηρήθηκε στην Ευρώπη. Το κόμμα των φιλελεύθερων δημοκρατών και
των  σοσιαλδημοκρατών μοιράστηκαν  τις ψήφους των ψηφοφόρων τους με λίγο πιο κάτω από 32%, την ώρα που οι εθνικιστές
μάζεψαν λιγότερες από τις μισές ψήφους. Στην πραγματικότητα,
επαναλήφθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών για εθνικό κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, αν εξαιρέσουμε τις δύο έδρες του κόμματος «Μεγάλη Ρουμανία».

Η κάλυψη εδρών στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο
Εν γένει, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) εκ νέου θα είναι
ηγετική δύναμη στο ευρωκοινοβούλιο όπου πιθανόν θα έχει 276
βουλευτές από το σύνολο των 736, ενώ το Κόμμα Ευρωπαίων
Σοσιαλιστών (ΚΕΣ) θα μείνει στη δεύτερη θέση, χάνοντας κοντά
60 έδρες – οι σοσιαλιστές αναμένεται να έχουν 159 αντιπροσώπους στο νέο κοινοβούλιο. Μειώνεται και η υποστήριξη για τους
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Либералите от АЛДЕ са: против протекционизма, “за”
отваряне на пазара на ЕС към целия свят, разделяне на собствеността върху енергийните източници, защита на всички
малцинства в Европа, активизиране на ЕС в областта на световната сигурност, интеграция на отбраната, по-дълбока и
по-широка интеграция на ЕС, разширяването на съюза да не
е за сметка на занижени критерии за членство.
Предполага се, че партиите, членуващи в съответната
група в Европейския парламент ще защитават именно тези
програмни ценности, макар че в националните им програми
има специфични особености, свързани с конкретните условия и проблеми в България, Румъния и Гърция. В крайна
сметка гърците и румънците заложиха на традиционни партии, докато в България най-много гласове спечели поредният
нов проект, който обаче стъпва на утвърдени европейски
ценности и политики и в този смисъл предлага не толкова
алтернативна политика, колкото алтернативни лица на тази
политика.

Накъде върви европейският проект

Снимка: Георги Кожухаров

Избирателната умора е очевидна в цяла Европа, а тенденцията не подминава и страните от Югоизточна Европа.
Въпросът е за корените на тази умора – или може би нежелание – да се гласува в изборите за Европейски парламент. Или
може би неразбирането на европейските институции и политики за това, което всъщност вълнува избирателите. Едно
проучване в навечерието на изборите, проведено от TNS в
страните от ЕС, показва доста интересни данни. Като найважен проблем избирателите посочват безработицата и икономическия растеж – съответно 57% и 45% от отговорилите;
ролята на ЕС на международната сцена е едва на 10-то място
с 18%, а проблемът за европейските ценности и идентичност
е на последно място и вълнува едва 10% от избирателите.

ΠολιτικΑ

φιλελεύθερους του ALDE, οι οποίοι θα έχουν 81 βουλευτές, συγκρινόμενο με 100 έδρες στο προηγούμενο κοινοβούλιο. Οι ακροδεξιοί
του «Ευρώπη των εθνών» και «Ανεξαρτησία και δημοκρατία» θα
εκπροσωπούνται από 20 βουλευτές, την ίδια ώρα που η ομάδα των
ανεξάρτητων θα μεγαλώσει από 30 σε 90 αντιπροσώπους.
Στην ομάδα του ΕΛΚ από τη Βουλγαρία θα ενωθούν οι αντιπρόσωποι του GERB και του «Γαλάζιου Συνασπισμού», οι βουλευτές του BSP θα τροφοδοτήσουν την ομάδα του ΚΕΣ ενώ οι
εκλεγμένοι του DPS και NDSV θα ενωθούν στην ALDE.
Οι Έλληνες σοσιαλιστές του ΠΑΣΟΚ θα ενισχύσουν την
ομάδα του ΚΕΣ στο ευρωκοινοβούλιο, ενώ οι βουλευτές της
ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ θα γίνουν μέρος της ομάδας του ΕΛΚ.
Οι φιλελεύθεροι δημοκράτες της Ρουμανίας επίσης θα είναι
μέρος του ΕΛΚ ενώ οι σοσιαλδημοκράτες όπως είναι φυσικό θα
μπουν στο ΚΕΣ.

Κομματικά προγράμματα
Τι σημαίνει αυτό ουσιαστικά, μεταφρασμένο στη γλώσσα
των γενικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Γενικά, το ΕΛΚ
κηρύσσει τη μείωση της φορολογίας, ανάπτυξη του τομέα
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διακοπή των επιδοτήσεων σε
ζημιογόνους κλάδους της οικονομίας, ιδιωτικοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών, περιορισμό  της μετανάστευσης, ενίσχυση
της εσωτερικής αφομοίωσης στην ΕΕ πριν την αποδοχή νέων
κρατών – μελών, πιο αποδοτική ρύθμιση τους διεθνούς οικονομικού συστήματος.
Το πρόγραμμα του ΚΕΣ ποντάρει στην απομάκρυνση των
ζωνών off-shore, περιορισμό  στις πιστώσεις, παρότρυνση των
πιο φτωχών κρατών της ΕΕ σε ενεργειακές επενδύσεις, μεγαλύτερη εξουσία της ΕΕ στον κοινωνικό τομέα, «περίφραξη» της
οικονομίας, διαφοροποίηση μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ, ενθάρρυνση
της επέκτασης της ΕΕ προς τα δυτικά Βαλκάνια, πολιτική ενοποίηση της ΕΕ.
Οι φιλελεύθεροι του ALDE είναι: ενάντια στον «προστατευτισμό», υπέρ της απελευθέρωσης των αγορών της ΕΕ με ολόκληρο τον κόσμο, διαχωρισμό της ιδιοκτησίας στις πηγές ενέργειας,
προστασία όλων των μειονοτήτων της
Ευρώπης, ενεργοποίηση της ΕΕ στον τομέα
της διεθνούς ασφάλειας, ενοποίηση της
άμυνας, πιο εμβαθή   και πιο διευρυμένη
ενοποίηση της ΕΕ, η επέκταση της ένωσης
να μη γίνεται με υποβάθμιση των ενταξιακών κριτηρίων
Υποτίθεται, ότι τα κόμματα που συμμετέχουν στις αντίστοιχες ομάδες του ευρωκοινοβουλίου θα υπεραμύνονται αυτές
ακριβώς τις αξίες, αν και στα εθνικά τους
προγράμματα έχουν ιδιάζουσες ιδιαιτερότητες, συνδεδεμένες με συγκεκριμένες
συνθήκες και προβλήματα στη Βουλγαρία,
Ρουμανία και Ελλάδα. Σε τελική ανάλυση,
οι Έλληνες και οι Ρουμάνοι ποντάρισαν σε
πιο παραδοσιακά κόμματα, ενώ στη Βουλγαρία τις περισσότερες ψήφους κέρδισε το
επόμενο   νέο κίνημα το οποίο βαδίζει σε
επιβεβαιωμένες ευρωπαϊκές αξίες και πολιτικές και με αυτό το σκεπτικό προτείνει όχι
και τόσο εναλλακτική πολιτική, όσο εναλλακτικά πρόσωπα σε αυτή την πολιτική.
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Снимка: Reuters

Πού βαδίζει το ευρωπαϊκό σχέδιο

Иначе казано, избирателите
в Европа се вълнуват от същото
и когато избират народни представители в националните
парламенти: икономика и социални условия. Пренасянето
на мотивацията за гласуване
от национално към общоевропейско ниво е показателно
за човешката природа и то не
непременно в лош смисъл – все
пак, за да се замисли за непреходните и общи европейски ценности човек трябва да е добре
нахранен и облечен. От друга
страна то е показателно и за това
колко дълъг път има все още да
извърви европейският проект,
дори само в частта си за промяна
на осъзнаването на жителите на
Стария континент като жители
на един общ континент, а не на
“изключителна” национална дър
жава в неговите рамки.
Историята обича да се смее,
включително предлагайки парадоксални решения. Първият пряко избран депутат в историята на Европейския парламент е датчанинът Йенс-Петер
Росен Бонде, който през 1979 година е избран с листата на...
“Народно движение срещу ЕС”. Звучи парадоксално, нали.
Нещо повече, той е преизбиран за шест поредни мандата в
Европарламента. Е, няма нищо лошо. Именно това е олицетворението на европейския проект, в който разнородността
на гласовете не означава непременно разнобой, а различието
в идеите не означава, че крайната цел е различна.   

Η ψηφοφορική κούραση είναι εμφανής σε όλη την Ευρώπη, η τάση αυτή δεν
αφήνει πίσω   και τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπη. Απορίας άξιον είναι
η ρίζα αυτής της κούρασης – ή μήπως
καλύτερα η έλλειψη επιθυμίας να ασκείται
το δικαίωμα ψήφου στις ευρωεκλογές. Ή
μήπως είναι   η έλλειψη κατανόησης των
ευρωπαϊκών θεσμών και των πολιτικών  
αυτό που ουσιαστικά α-κινητοποιεί  τους
ψηφοφόρους. Μια έρευνα της TNS στις
χώρες της ΕΕ που έγινε στις παραμονές
των εκλογών, έδειξε πολύ ενδιαφέροντα
στοιχεία. Σαν το πιο σημαντικό πρόβλημα
οι ψηφοφόροι υποδεικνύουν την ανεργία
και την οικονομική ανάπτυξη – αντίστοιχα
57% και 45% των ψηφοφόρων. Ο ρόλος
της ΕΕ στη διεθνή σκηνή είναι μόλις στη
10τη θέση με 18%, ενώ το πρόβλημα των
ευρωπαϊκών αξιών και ταυτότητας είναι
στην τελευταία θέση και ενδιαφέρει μόνο
το 10% των ψηφοφόρων.
Θέτοντάς το κάπως αλλιώς, οι
ψηφοφόροι της Ευρώπης συγκινούνται από τα ίδια θέματα από τα
οποία συγκινούνται και όταν επιλέγουν εθνικούς αντιπροσώπους στα
εθνικά τους κοινοβούλια: οικονομία
και κοινωνικές συνθήκες. vΑυτή η
μεταφορά κινήτρων από εθνικό σε
ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ενδεικτική
για την ανθρώπινη φύση και αυτό
δεν έχει απαραίτητα κακή έννοια –
παρ’όλα αυτά, για να στοχάζεται  
ένας άνθρωποςτις αναλλοίωτες   και
καθολικές  ευρωπαϊκές αξίες πρέπει
να είναι καλά θρεμμένος και ντυμένος. Από την άλλη, είναι ενδεικτική
και για το πόσο μακρύ δρόμο έχει να
διανύσει το ευρωπαϊκό εγχείρημα,
ακόμη και στο μέρος του της αλλαγής    νοοτροπίας των κατοίκων της
Γηραιάς Ηπείρου σαν κατοίκων  μιας
κοινής ηπείρου και όχι   μιας «ιδιαίτερης» εθνικής χώρας.
Στην ιστορία της,η Ευρώπη
αρέσκεται στο να γελάει, συμπεριλαμβανομένου και του να προτείνει
παράδοξες λύσεις. Ο πρώτος άμεσα
εκλεγμένος βουλευτής στην ιστορία
του ευρωκοινοβουλίου είναι ο Δανός Ιένς-Πέτερ Ρόσεν Μπόντε ο οποίος το 1979 είχε εκλεχθεί με το ψηφοδέλτιο του…
«Λαϊκού Κινήματος κατά της ΕΕ». Ακούγεται παράδοξο, έτσι
δεν είναι; Κάτι ακόμα: ο ίδιος επανεκλέχθηκε για 6 συνεχείς
θητείες στο ευρωκοινοβούλιο. Δεν υπάρχει τίποτα το κακό
σ’αυτό. Ακριβώς εδώ φαίνεται το πρόσωπο  του ευρωπαϊκού
εγχειρήματος,όπου η ετερογένεια των φωνών δε σημαίνει
απαραίτητα εκτροπή  και όπου  η πολυμορφία στις ιδέες δε
σημαίνει ότι ο τελικός προορισμός  θα είναι διαφορετικός.   

В България
спечели
поредният
нов проект,
който стъпва
на утвърдени
европейски
ценности и
политики.
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Снимка: Юлия Лазарова

ИКОНОМИКА

Предизвестеният край на
„Кремиковци”
Маринела Йонкова

К

Το προαναγγελθέν
τέλος του Κρεμίκοφτσι

омините на „Кремиковци” не димят. Най-големият металургичен комбинат в България, гордостта на социалистическото строителство,
е на път да затвори врати. От месеци в комбината не се произвежда нищо. Ако „Кремиковци”
оцелее, то той ще претърпи трансформация до много помалко и модерно предприятие.

Οι καμινάδες του Κρεμίκοφτσι δεν καπνίζουν πλέον. Η μεγαλύτερη χαλυβουργία της Βουλγαρίας, η περηφάνια του σοσιαλιστικού
οικοδομικού μοντέλου, είναι στην τελική ευθεία προς το κλείσιμο. Εδώ
και μήνες, το εργοστάσιο δεν παράγει τίποτα. Αν το Κρεμίκοφτσι επιβιώσει, τότε θα υποστεί μεταμόρφωση σε μια νέα πιο μικρή και μοντέρνα
επιχείρηση.

Коксохимичното производство и първа доменна пещ в
„Кремиковци” спряха да функционират в средата на месец
май, след като българското газово дружество „Булгаргаз” спря
доставките на природен газ. Не закъсняха и заплахите за прекъсване на доставките от други държавни доставчици като
Националната електрическа компания (НЕК) и Български
държавни железници (БДЖ). С обща сума на задълженията от
2,374 милиарда лева днес бъдещето на металургичния комбинат е в ръцете на кредиторите. Според крайно песимистичния
сценарий, окончателното затваряне на комбината по предварителни оценки може да струва два милиарда евро.
Причините да се стигне до сегашното състояние „отлежават” с години. Въпросът е, че никой от собствениците не
пожела да ги отстрани. Напротив, всеки от тях искаше и успя
да се възползва от царящата законова и финансова безтегловност. Резултатът днес е набъбнали и задаващи се съдебни дела
за милиони евро и хиляди хора без препитание.

Η παραγωγή κωκ και ο πρώτος φούρνος του Κρεμίκοφτσι έπαψαν
να λειτουργούν από τα μέσα του Μαΐου, αφού η βουλγαρική εταιρεία
παροχής φυσικού αερίου «Μπουλγκάργκαζ» σταμάτησε τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο. Δεν άργησαν να γίνουν πραγματικότητα και οι
απειλές για διακοπή παροχών και από άλλους κρατικούς παρόχους
όπως η Εθνική Ηλεκτρική Εταιρεία (ΕΗΕ) και ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Βουλγαρίας (ΟΣΒ). Με συνολικό ποσό υποχρεώσεων ύψους
2,374 δισ. λέβα, σήμερα το μέλλον της χαλυβουργίας είναι στα χέρια
των πιστωτών. Σύμφωνα με τα πλέον απαισιόδοξα σενάρια, το οριστικό κλείσιμο του εργοστασίου, σύμφωνα με πρόχειρες εκτιμήσεις,
μπορεί να κοστίσει δύο δισεκατομμύρια ευρώ.
Τα αίτια για να φτάσει στη σημερινή κατάσταση το εργοστάσιο
«συσσωρεύονται» εδώ και χρόνια. Απορίας άξιον είναι το γεγονός
ότι κανείς από τους ιδιοκτήτες δεν θέλησε να κάνει κάτι για αυτό.
Αντίθετα, ο καθένας από αυτούς ήθελε και πέτυχε να εκμεταλλευτεί
την επικρατούσα νομική και οικονομική αστάθεια. Το αποτέλεσμα
σήμερα είναι να φουσκώσει ένας χείμαρρος δικαστικών αγώνων για
εκατομμύρια ευρώ και χιλιάδες εργαζόμενοι να μείνουν χωρίς μεροκάματο.
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Οικονομικα

Οι μοιραίες ημερομηνίες

Отброяването на фаталните дати за „Кремиковци” не стартира след 1999 година, както е прието да се смята. Агонията
на металургичния комбинат започва години по-рано, когато
се осъществява най-голямото му източване. Не е правено
разследване кой колко е спечелил от нечисти схеми. Единственият известен факт от „тъмната ера” на „Кремиковци” е
размерът на общите задължения. Към 30 април 1999 година, те
се изчисляват на 645,05 милиарда неденоминирани лева. Това
е и основният мотив държавата да обяви продажбата на 71%
от комбината за символичната сума от 1 щатски долар.
Тогава за купувач е одобрена фирмата „Дару металс”. При
продажбата комбинатът е в изолация и изпълнява програма
за финансово оздравяване. Ако сделката не се бе осъществила,
дружеството е щяло да бъде закрито двадесет дни по-късно −
на 30 юни 1999 година, се посочва в документи по сделката.
„Дару металс” поема ангажимент за инвестиции от 300
милиона щатски долара за периода от 2000 до 2005 година.
Гарант на сделката е италианската фирма „Марчегалия”. Двете
компании се задължават да сключват ежегодни договори за
поръчителство на обща стойност 25 милиона долара годишно
и издаване на ежегодни записи на заповед за 10 милиона
долара годишно. Правителството опрощава многомилионни
дългове към държавните институции.
Заводът обаче не работи ефективно и първите признаци за
това се появяват след 2003 година. Въпреки твърденията, а и отчитанията на реализирани печалби, трябва да се знае, че те се дължат
на други фактори, като например разликата във валутните курсове
и разсрочването на дълговете за по-дълъг период от време.

Η παράθεση των μοιραίων ημερομηνιών για το Κρεμίκοφτσι δεν
ξεκινά από το 1999, όπως είναι κοινά αποδεκτό. Η αγωνία της χαλυβουργίας ξεκινά χρόνια πιο μπροστά, οπόταν και πραγματοποιήθηκε
η μεγαλύτερη του «άντληση». Μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί έρευνα για το ποιος και πόσο έχει κερδίσει από τα «βρόμικα»
σχήματα. Το μοναδικό γνωστό γεγονός από τη «σκοτεινή εποχή»
του Κρεμίκοφτσι είναι το μέγεθος των γενικών υποχρεώσεων. Κατά
τις 30 Απριλίου 1999, υπολογίζονται κοντά στα 645,05 δισεκατομμύρια λέβα (πριν την ανατίμηση). Αυτό ήταν και το βασικό κίνητρο του
κράτους να ανακοινώσει την πώληση του 71 % του εργοστασίου στη
συμβολική τιμή του ενός δολαρίου Αμερικής.
Τότε ως αγοραστής εγκρίθηκε η εταιρεία «Νταρού Μέταλς».
Κατά την πώληση, το εργοστάσιο ήταν σε απομόνωση και εκτελούσε
πρόγραμμα για οικονομική εξυγίανση. Αν η συμφωνία δεν είχε πραγματοποιηθεί, η εταιρεία θα έκλεινε 20 ημέρες αργότερα, στις 30 Ιουνίου 1999, όπως αναδεικνύουν τα έγγραφα της συμφωνίας.
Η «Νταρού Μέταλς» ανέλαβε την υποχρέωση για επενδύσεις
ύψους 300 εκατ. δολαρίων για την περίοδο από το 2000 έως το 2005.
Εγγυητής της συμφωνίας ήταν η ιταλική εταιρεία «Μαρτσεγκαλία». Οι
δύο εταιρείες ανέλαβαν την υποχρέωση να κλείνουν ετήσιες συμβάσεις
εγγύησης συνολικού ποσού 25 εκατ. δολαρίων ετησίως και έκδοση
εγγυητικών για 10 εκατ. ετησίως. Η κυβέρνηση προχώρησε σε διαγραφή
των χρεών ύψους πολλών εκατομμυρίων προς τις δημόσιες υπηρεσίες.
Το εργοστάσιο όμως δεν δούλευε αποτελεσματικά και τα πρώτα
σημάδια εμφανίστηκαν μετά το 2003. Παρά τους ισχυρισμούς αλλά
και την καταμέτρηση των πραγματικών κερδών πρέπει να γνωρίζουμε
ότι αυτό οφείλεται και σε άλλους παράγοντες, όπως για παράδειγμα η
διαφορά συναλλάγματος και η χρονική μετάθεση των χρεών.
Για την περίοδο 2000-2005, όταν το εργοστάσιο επανέρχεται
κάτω από κρατικό έλεγχο, η Επιτροπή Ελέγχου μετά την Ιδιωτικοποίηση (ΕΕΙ) υπολόγισε υπερημερίες ύψους 500 εκατ. λέβα στη
«Νταρού Μέταλς» για μη εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος.
Εν τω μεταξύ η «Νταρού Μέταλς» μετονομάστηκε σε «Φίνμεταλς
Χόλντιγκ». Σύμφωνα με την Ατανάσκα Μπόζοβα από την ΕΕΙ η εταιρεία έχει εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της μόνο για το 2000 με απορρόφηση τραπεζικών εγγυήσεων.
Οι δίκες για μη εκτέλεση των επενδυτικών προγραμμάτων είναι
τέσσερις και όλες κατά της «Φίνμεταλς Χόλντιγκ», ενώ η πρώτη
ξεκίνησε το 2003. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις προς εκτέλεση. Υπάρχουν μόνο εξασφαλίσεις: οι μετοχές του
Κρεμίκοφτσι είναι κατασχεμένες από το Κεντρικό αποθετήριο και
δεν μπορούν να μεταβιβαστούν. Στην πραγματικότητα το κράτος
δεν επιτρέπει στον ιδιοκτήτη της «Φίνμεταλς Χόλντιγκ» Βαλεντίν
Ζαχαρίεφ να τις μεταβιβάσει στην Γκλόμπαλ Στιλ Χόλντιγκ, ιδιοκτησίας του Ινδού Πραμόντ Μιτάλ. Για να αποφύγει την απαγόρευση,
αντί για τις μετοχές ο Ζαχάριεφ πούλησε στη Γκλόμπαλ Στιλ ολόκληρη την εταιρεία «Φίνμεταλς Χόλντιγκ». Με άλλα λόγια, μόνο η
Φίνμεταλς , ο παλιός ιδιοκτήτης του εργοστασίου, αλλά όχι το ίδιο
το εργοστάσιο, άλλαξε τους μετόχους της, γεγονός από το οποίο
πηγάζει το συμπέρασμα ότι ο Πραμόντ Μιτάλ έγινε μέτοχος της
Φίνμεταλς, εξήγησαν από την ΕΕΙ προς το τέλος του 2008.

Снимка: Надежда Чипева

Фаталните дати

Χρέη και πάλι χρέη

Един от бившите собственици на „Кремиковци” Валентин Захариев.
Ένας από τους πρώην ιδιοκτήτες του Κρεμίκοφτσι – κ. Βαλεντίν Ζαχαρίεφ.

Δε φαίνονται λογικές οι εξηγήσεις ότι η Γκλόμπαλ Στιλ του Πραμόντ
Μιτάλ αγόρασε όχι το εργοστάσιο αλλά μόνο τη Φίνμεταλς. Μάλιστα εδώ
πρέπει να αναφέρουμε ότι παρόμοια νομικά τρικ έχουν εφαρμοστεί και κατά
την αγορά της ποδοσφαιρικής ομάδας CSKA από τη Γκλόμπαλ Στιλ Χόλντιγκ. Αυτό βρίσκεται απευθείας από το εμπορικό μητρώο της Βουλγαρίας.
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За периода 2000-2005 година, когато заводът е под държавен
контрол, Агенцията за следприватизационен контрол (АСК) начислява неустойки в размер на 500 милиона лева на „Дару металс” за
неизпълнение на инвестиционната програма. Междувременно
„Дару металс” се преименува на „Финметалс холдинг”. По думите
на Атанаска Бозова от АСК дружеството е погасило задълженията
си само за 2000 година чрез усвояване на банкова гаранция.
Делата за неизпълнение на инвестиционната програма са
четири и те са срещу „Финметалс холдинг”, като първото е от 2003
година. Няма обаче влезли в сила съдебни решения. Налице са
само обезпечения – акциите на „Кремиковци”, които са запорирани в Централния депозитар и не могат да се прехвърлят. Практически държавата не позволява на собственика на „Финметалс
холдинг” Валентин Захариев да ги прехвърли на „Глобал стийл
холдинг”, собственост на индиеца Прамод Митал. За да заобиколи
забраната, вместо акциите на завода, Захариев продава на „Глобал
стийл” цялото акционерно дружество „Финметалс холдинг”. С
други думи, само „Финметалс”, старият собственик на комбината,
но не и самият комбинат, е сменил акционерите си начело с Прамод Митал, обясниха още в края на 2008 година от АСК.

Дългове и пак дългове
Не изглеждат логични обясненията, че „Глобал стийл” на
Прамод Митал е купил не комбината, а само „Финметалс”.
Всъщност тук е мястото да споменем, че подобни юридически
трикове са приложени и при покупката на футболния отбор
ЦСКА от „Глобал стийл холдинг”. Това ясно личи от Търговския регистър на България.
Трите години (2005-2008 година), в които „Глобал стийл”
управлява „Кремиковци”, не са никак безпроблемни. Инвестиции не се правят. Дълговете се трупат. За пример може да се
посочи, че ако през 2005 година общите задължения са били
797 милиона лева, то през 2006 година те вече са 1,57 милиарда
лева. Разбира се, не може да не се отчете, че е направен опит за
спасяването на комбината и това е облигационната емисия от
2006 година с мениджър „Мерил Линч”, Великобритания. Но
както става ясно, тази мисия се оказва невъзможна и съвсем
логично десетгодишната агония на комбината води до още посериозни проблеми. Факт е, че държавата, която държи 25% в
„Кремиковци”, не участва по никакъв начин в тази акция.
Безкрайните опити „Кремиковци” да бъде спасен по-късно
чрез украинеца Константин Жеваго и работа на ишлеме за
„Ворксла стийл” или чрез стратегически инвеститор като бразилската компания CSN, по-скоро доведоха до натрупване на
нови дългове, които съвсем не са малки. За пример – природният газ, който се подава само за поддържане на минималните
мощности на комбината от октомври 2008 година до средата
на май тази година струват 2000 лева на ден на „Булгаргаз”.
Сметката за крайния резултат може да се направи от всеки.
Общо дълговете на „Кремиковци” към НЕК вече надхвърлят
134 милиона лева. Комбинатът дължи сериозни суми и на
БДЖ и на пристанищата в Лом и Бургас.
По данни от първото събрание на кредиторите, състояло
се в края на септември 2008 година, общите задължения на
металургичния комбинат достигат 2,374 милиарда лева.

Денят хикс
В пространството все още тлее надеждата, че „денят хикс”
за Кремиковци не е дошъл. Всъщност очакванията не бива да
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Τα τρία χρόνια (2005-2008) διοίκησης του Κρεμίκοφτσι από τη
Γκλόμπαλ Στιλ δεν είναι χωρίς προβλήματα. Επενδύσεις δεν γίνονται. Τα χρέη συσσωρεύονται. Σαν παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί
ότι αν το 2005 οι υποχρεώσεις ήταν 797 εκατομμύρια λέβα, το 2006
έγιναν 1,57 δισεκατομμύρια λέβα. Φυσικά, πρέπει να σημειωθεί ότι
έγινε απόπειρα διάσωσης του εργοστασίου με έκδοση ομολογιών
από το 2006 με διαχειριστή τη «Μέριλ Λιντς» Μεγάλης Βρετανίας.
Αλλά, όπως έγινε γνωστό, αυτή η αποστολή κατέστη αδύνατη και
φυσιολογικά η δεκαετής αγωνία για το εργοστάσιο οδηγεί σε πιο
σοβαρά προβλήματα. Γεγονός είναι επίσης, ότι το κράτος , το οποίο
έχει στην κατοχή του το 25 % του Κρεμίκοφτσι, δεν συμμετέχει καθόλου σε αυτή τη δραστηριότητα.
Οι ατέλειωτες προσπάθειες να σωθεί το Κρεμίκοφτσι μέσω του
Ουκρανού Κοσταντίν Ζεβάγκο και για λογαριασμό της Βόρκσλα
Στιλ ή μέσω στρατηγικού επενδυτή όπως η βραζιλιάνικη εταιρεία
CSN οδήγησαν στη συσσώρευση ακόμα περισσότερων χρεών, τα
οποία δεν είναι καθόλου μικρά. Για παράδειγμα, το φυσικό αέριο το
οποίο παρέχεται για διατήρηση ελάχιστης ισχύος του εργοστασίου
από τον Οκτώβριο του 2008 έως τα μέσα Μαΐου αυτής της χρονιάς
κοστίζουν 2000 λέβα την ημέρα στη «Μπουλγκάργκαζ». Τον ακριβή
λογαριασμό μπορεί να τον κάνει ο καθένας. Συνολικά τα χρέη του
Κρεμίκοφτσι προς την ΕΗΕ ήδη ξεπερνούν τα 134 εκατομμύρια
λέβα. Το εργοστάσιο χρωστά σοβαρά ποσά και στον ΟΣΒ, καθώς
και στα λιμάνια του Λομ και του Μπουργκάς.
Σύμφωνα με στοιχεία από την πρώτη σύσκεψη πιστωτών, η
οποία έγινε προς το τέλος του Σεπτέμβρη του 2008, οι οφειλές της
χαλυβουργικής φτάνουν τα 2,374 δισ. λέβα.

Η μέρα Χ
Μέσα στο χώρο κρυφοκαίει η ελπίδα, ότι η μέρα Χ για το
Κρεμίκοφτσι δεν έχει έρθει ακόμα. Κατά βάθος οι προσδοκίες δεν
Снимка: Красимир Юскеселиев

ИКОНОМИКА

Дълговете на металургичния комбинат се трупат и под управлението на
индийският бизнесмен Прамод Митал.
Τα χρέη της χαλυβουργίας αυξάνονται και υπό τον έλεγχο του Ινδού
επιχειρηματία Πραμόντ Μιτάλ.

Ιούνιος – Ιούλιος 2009
са големи. Перспективите пред завода са съвсем ограничени и
се свиват до обявяване на оздравителна програма, целяща да
запази само някои от производствата.
Идеята за оздравителен план на комбината не е нова. Друг
е въпросът защо това не бе направено досега, а беше приложена процедурата за „поддържане на изкуствено дишане”. Не
може да се подмине и фактът, че българското Министерство
на икономиката и енергетиката не бе докрай прямо в изявленията си по повод комбината.
Според Георги Прохаски, в случая представляващ облигационерите, идеята за оздравителния план е вземанията им
да се обърнат в акционерен капитал, който да се използва за
реализация на необходимите инвестиции и в крайна сметка
заводът да се продаде на стратегически инвеститор.
Консултантска компания наета от облигационерите на
„Кремиковци” вече проучва на място възможностите на предприятието. Предстои да се направи оценка кои производства
са жизнеспособни и кои трябва да се затворят. Едва след тези
процедури ще е ясно какво точно ще е бъдещето на завода, ще
може ли да се съживи работата в някои от производствата. На
всички е ясно, че при сегашното състояние на комбината няма
кой да го купи. Няма да има кой да вложи нови 500 милиона
евро, необходими за инвестиции основно в екопрограми, смятат от браншовата камара на металурзите. Ликвидацията е
най-неудачният и последен вариант, смята и председателят на
Българската асоциация на металургичната индустрия Политими Паунова.
В момента заводът е в процедура по несъстоятелност, без
комплексно разрешително от Министерството на околната
среда и водите (МОСВ) и процедурата е висяща. Няма точен
субект, с който да се преговаря за параметрите на екоинвестициите и за привеждане на съоръженията в завода към европейските норми за опазване на околната среда. Евентуален
оздравителен план на кредиторите трябва да съдържа и инвестиции за пречиствателни съоръжения, за да може МОСВ да
издаде комплексно разрешително, обясни зам.-министърът на
МОСВ Чавдар Георгиев. Експертите на МОСВ твърдят още, че
съществува опасност от това Брюксел да стартира наказателна
процедура срещу България в случай, че заводът не получи
комплексно разрешително. Минималните ековложения се
изчисляват на 90 милиона лева годишно.
Вариантите за оздравяването на „ Кремиковци” трябва да
станат ясни до края на юни. Според синдика Цветан Банков
в предложението за оздравителния план трябва да се изясни
какво ще получат кредиторите при прилагането му. Компенсациите трябва да са по-големи, отколкото в случай на разпродажба на активи. Както личи от правните постановки, бъдещето на „Кремиковци” вече е в ръцете на кредиторите. Редът
на получаването на обезпеченията ще реши съдът, а това може
да бъде безкрайно дълга процедура, съпроводена с възражения, юридически трикове, безкрайни отлагания по дела и нови
заседания.

Взрив на сивия сектор
Затварянето на „Кремиковци” се превръща в сериозен
социален проблем. Работещите в комбината почти 7 000 души
месеци наред не са получавали заплата. Досега са освободени
близо хиляда души. Какво бъдеще очаква останалите не е
ясно. Друг е въпросът колко от освободените са по параграфа
„съкратени”. Според българското законодателство, ако те

Οικονομικα

πρέπει να είναι μεγάλες. Οι προοπτικές για το εργοστάσιο είναι
περιορισμένες και συγκεντρώνονται στην αναμονή του προγράμματος εξυγίανσης, έχοντας σκοπό να διατηρηθούν μόνο μερικές
από τις γραμμές παραγωγής.
Η ιδέα για πρόγραμμα εξυγίανσης δεν είναι καινούρια. Απορίας άξιον είναι γιατί δεν έχει πραγματοποιηθεί έως σήμερα και αντί
αυτού ακόμη εφαρμόζεται η διαδικασία «τεχνητής αναπνοής». Δεν
μπορούμε να προσπεράσουμε το γεγονός ότι το βουλγαρικό Υπουργείο Οικονομικών και Ενέργειας δεν ήταν εξ’ολοκλήρου ειλικρινές
στις δηλώσεις του σε σχέση με το εργοστάσιο.
Σύμφωνα με τον κ. Γκεόργκι Προχάρσκι, ο οποίος στην περίπτωση αυτή εκπροσωπεί τους ομολόγους, η ιδέα για σχέδιο εξυγίανσης είναι τα έσοδα να μετατραπούν σε μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο
θα χρησιμοποιείται για πραγματοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων έως ότου το εργοστάσιο πωληθεί σε στρατηγικό επενδυτή.
Μια συμβουλευτική εταιρεία έχει προσληφθεί από τους ομολόγους του Κρεμίκοφτσι και ήδη μελετά τις δυνατότητες της επιχείρησης. Αναμένεται να γίνει εκτίμηση ποιες γραμμές παραγωγής
είναι αποδοτικές και ποιες πρέπει να κλείσουν. Αφότου ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες, θα γίνει γνωστό και το μέλλον του
εργοστασίου, αν δηλαδή θα μπορέσει να «αναζωογονηθεί» η δουλειά σε κάποιες από τις γραμμές παραγωγής του εργοστασίου. Για
όλους είναι γνωστό ότι στη σημερινή κατάσταση του εργοστασίου
δεν πρόκειται κανείς να το αγοράσει. Δεν υπάρχει κάποιος να επενδύσει ακόμα 500 εκατομμύρια ευρώ, απαραίτητα για επενδύσεις
σε οικολογικά προγράμματα, όπως πιστεύουν από το σύλλογο
μεταλλουργών. Η διάλυση είναι η πιο αποτυχημένη και τελευταία
επιλογή, θεωρεί και η πρόεδρος της βουλγαρικής ένωσης μεταλλουργικών βιομηχανιών κυρία Πολυτίμη Παούνοβα.
Αυτή τη στιγμή, το εργοστάσιο είναι σε διαδικασία πτώχευσης, χωρίς άδεια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδροφόρου Ορίζοντα (ΥΠΥΟ) και η διαδικασία εκκρεμεί. Δεν υπάρχει
ακριβές αντικείμενο, σύμφωνα με το οποίο να γίνουν οι διαπραγματεύσεις για τις παραμέτρους των οικολογικών επενδύσεων
και την προσαρμογή των εγκαταστάσεων του εργοστασίου στα
ευρωπαϊκά πρότυπα διατήρησης του περιβάλλοντος. Ενδεχόμενο πρόγραμμα εξυγίανσης των πιστωτών πρέπει να περιλαμβάνει και επενδύσεις για εγκαταστάσεις καθαρισμού για να
μπορέσει το ΥΠΥΟ να δώσει άδεια, εξήγησε ο υφυπουργός του
ΥΠΥΟ Τσαβντάρ Γκεοργκίεφ. Οι ειδήμονες του ΥΠΥΟ ισχυρίζονται επίσης ότι υπάρχει κίνδυνος να ξεκινήσει δικαστική διαμάχη
εναντίον της Βουλγαρίας από τις Βρυξέλλες στην περίπτωση που
το εργοστάσιο δεν πάρει άδεια. Οι ελάχιστες οικολογικές επενδύσεις ανέρχονται στα 90 εκατομμύρια ετησίως.
Οι επιλογές εξυγίανσης του Κρεμίκοφτσι πρέπει να γίνουν
σαφείς έως το τέλος του Ιούνιου. Σύμφωνα με το συνδικαλιστή
Τσβετάν Μπανκόφ, η πρόταση σχεδίου εξυγίανσης πρέπει να
ξεκαθαρίσει τι θα λάβουν οι πιστωτές κατά την εφαρμογή του. Οι
αποζημιώσεις πρέπει να είναι μεγαλύτερες απ’όσο σε περίπτωση
πώλησης ενεργητικού. Όπως φαίνεται από τη νομική τοποθέτηση,
το μέλλον του Κρεμίκοφτσι είναι στα χέρια των πιστωτών. Τη σειρά
λήψης αποζημιώσεων θα αποφασίσει η δικαιοσύνη και αυτό μπορεί
να είναι μια ατέλειωτη διαδικασία, ακολουθούμενη από ενστάσεις,
νομικά τρικ, ατέλειωτες αναβολές και νέες συνεδριάσεις.

Έκρηξη του γκρίζου τομέα
Το κλείσιμο του Κρεμίκοφτσι μετατρέπεται σε ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο, σχεδόν 7000
άτομα, μήνες ολόκληρους δεν έχουν λάβει μισθό. Έως τώρα έχουν
απολυθεί κοντά στα 1000 άτομα. Τι μέλλον αναμένει τους υπόλοι-
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започнат работа на трудов договор на друго
място, ще загубят правото си на обезщетения. Така сред многото
други проблеми „Кремиковци” започва да
създава свой собствен
сив сектор.
Безспорно
този
проблем като цяло ще
се отрази на държавния бюджет, коментираха експерти. Още
повече, че в случая
става въпрос за бъдещето не само на пряко
заетите, но и за още
близо 30 хиляди от
свързаните производства. Над 5 000 малки фирми, свързани с доставки и услуги
ще почувстват ударите от затварянето на „Кремиковци”.
Засегнати ще бъдат работещите в БДЖ, пристанищата в
Лом и Бургас. Според изпълнителния директор на „Пристанище-Бургас” Аргир Бояджиев над 200 души от общо
1300 заети може да загубят работата си заради затварянето
на „Кремиковци”. Причината е, че 50% от товарооборота
на пристанището е свързано с комбината. Не по-маловажен е и въпросът, че тези хора трябва да плащат сметки,
да обслужват кредити. В същото време няма и никой не се
е наел да обяви социална програма, която да защити огромната вълна от задаващи се безработни. Повечето ще бъдат
погълнати от сивия сектор. В края на есента и началото на
зимата това ще рефлектира сериозно върху цялата икономическа ситуация в страната.
Колкото до спряганите в медийното пространство на
България идеи „Кремиковци” да се превърне в курортен комплекс… На този етап това е повече мечта, отколкото реалност.
Истина е, че София ще расте, но земята около „Кремиковци”
е силно замърсена с олово, а за възстановяването й са необходими поне 10 години и милиони левове.   

На събранието си на 12 юни облигационерите на
„Кремиковци” дадоха право на синдика на „Кремиковци” да избере оценител на активите на комбината.
Изборът на оценител ще става чрез оферти, съобщи
представителят на облигационерите Георги Прохаски. Според него на заседанието не е обсъждан оздравителен план на дружеството, тъй като такъв вече се
изготвя. Предмет на дискусии е било решението на
Административния съд на София-град, който два дни
по-рано обяви за нищожен искът на държавата за възстановяване на задължения в размер на 698,9 милиона лева. Ако това решение влезе в сила до 14 дни,
облигационерите придобиват водещ глас за развитието на комбината. От Министерството на икономиката
и енергетиката обаче заявиха, че със сигурност ще
обжалват решението в законовия 14-дневен срок.
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Снимка: Анелия Николова

ИКОНОМИКА

πους δεν είναι γνωστό. Άλλο θέμα
είναι το πόσοι από τους απολυμένους έχουν απολυθεί σύμφωνα με
τη νόμιμη διαδικασία. Σύμφωνα με
τη βουλγαρική νομοθεσία, αν ξεκινήσουν εργασία με σύμβαση αλλού,
οι εργάτες θα χάσουν το δικαίωμα
αποζημίωσης. Έτσι, ανάμεσα σε όλα
τα άλλα προβλήματα, το Κρεμίκοφτσι ξεκινά να δημιουργεί δικό του
γκρίζο τομέα εργασίας.
Αναντίρρητα, αυτό το πρόβλημα
θα έχει αντίκτυπο στον κρατικό
προϋπολογισμό, λένε οι ειδήμονες.
Ακόμα περισσότερο όταν αφορά
το μέλλον όχι μόνο των άμεσα απασχολούμενων αλλά και τους κοντά
30 000 από τις επιμέρους εργασίες.
Πάνω από 5000 μικρές εταιρείες,

Κατά τη συνεδρίαση στις 12 Ιουνίου, οι ομολογιούχοι
του Κρεμίκοφτσι επέτρεψαν στον σύνδικο πτωχεύσεως
του Κρεμίκοφτσι να επιλέξει εκτιμητή των περιουσιακών
στοιχείων του εργοστασίου. Η επιλογή εκτιμητή θα γίνει
με βάση προσφορές, δήλωσε ο εκπρόσωπος των ομολογιούχων ο κ. Γκεόργκι Προχάσκι. Σύμφωνα με αυτόν,
στη συνάντηση δεν έχει συζητηθεί πρόγραμμα εξυγίανσης της εταιρείας επειδή αυτό ήδη προετοιμάζεται.
Αντικείμενο συζήτησης ήταν η απόφαση του Διοικητικού
Δικαστηρίου της Σόφιας, το οποίο δύο ημέρες νωρίτερα
είχε κηρύξει άκυρη την αίτηση του κράτους για την επιστροφή χρεών που ανέρχονται σε 698,9 εκατ. λέβα Εάν
αυτή η απόφαση τεθεί σε ισχύ μέσα σε 14 ημέρες, οι ομολογιούχοι θα έχουν την αποφασιστική ψήφο για την ανάπτυξη του εργοστασίου. Από το Υπουργείο Οικονομίας
και Ενέργειας, ωστόσο, δήλωσαν ότι σίγουρα θα ασκηθεί
έφεση κατά της απόφασης εντός της προθεσμίας των 14
ημερών που ορίζεται από το νόμο.
συνδεδεμένες με παραδόσεις και υπηρεσίες θα αισθανθούν τον
αντίκτυπο του κλεισίματος του Κρεμίκοφτσι. Θα επηρεαστούν και
οι εργαζόμενοι του ΟΣΒ, τα λιμάνια του Λομ και του Μπουργκάς.
Σύμφωνα με τον διευθυντή του «Λιμανιού Μπουργκάς» Αργκίρ
Μπογιατζίεφ πάνω από 200 άτομα από τα 1300 μπορεί να χάσουν
τη δουλειά τους λόγω του κλεισίματος του Κρεμίκοφτσι. Η αιτία
είναι ότι το 50 % της κίνησης του λιμανιού είναι συνδεδεμένο με το
εργοστάσιο. Δεν είναι ασήμαντο το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι
πληρώνουν λογαριασμούς, δάνεια. Ταυτόχρονα δεν υπάρχει κανείς
και δεν έχει αναλάβει κανείς να ανακοινώσει κοινωνικό πρόγραμμα
το οποίο θα υπερασπιστεί το τεράστιο κύμα ανέργων. Οι περισσότεροι θα απορροφηθούν από τον γκρίζο τομέα. Προς το τέλος του φθινοπώρου και τις αρχές του χειμώνα αυτό θα έχει σοβαρές συνέπειες
στην οικονομική κατάσταση της χώρας.
Όσο για τις νεοεμφανιζόμενες ιδέες στα ΜΜΕ το Κρεμίκοφτσι
να γίνει συγκρότημα θερέτρων… σε αυτό το στάδιο η πρόταση μοιάζει με όνειρο αντί για πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι η Σόφια
θα συνεχίσει να επεκτείνεται αλλά και ότι η γη γύρω από το Κρεμίκοφτσι είναι γεμάτη μόλυβδο και για την αποκατάσταση της είναι
απαραίτητα τουλάχιστον 10 χρόνια και εκατομμύρια λέβα.   
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Финанси Οικονομικά
С подкрепата на 165 депутати Иван
Искров бе преизбран за управител
на Българска народна банка. Новият
шестгодишен мандат на Искров
започва на 10 октомври, като приоритет в политиката на централната
банка ще бъде предсказуемостта по
отношение на монетарния режим в
страната и на валутния борд.

Ο Ίσκροφ επανεξελέγη
διοικητής της BNB

Снимка: Надежда Чипева

Искров преизбран за шеф
на БНБ

Με την υποστήριξη 165 βουλευτών ο κ. Ιβάν
Ίσκροφ επανεξελέγη διοικητής της Τράπεζας
της Βουλγαρίας. Η νέα εξαετής θητεία του
κ. Ίσκροφ αρχίζει στις 10 Οκτωβρίου, ενώ
προτεραιότητα της πολιτικής της κεντρικής
τράπεζας θα είναι η προβλεψιμότητα όσον
αφορά το νομισματικό καθεστώς της χώρας
και το νομισματικό συμβούλιο.

Ο Trichet σε επίσκεψη στη
Βουλγαρία

Трише на посещение в
България

Включването на нови държави в
Еврозоната ще става само след
спазването на всички критерии
от Маастрихт, като изключения
не трябва да се правят. Това заяви
председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Жан-Клод Трише,
който бе на посещение в България
по повод 130-тата годишнина на БНБ.
Трише увери, че ЕЦБ ще продължи
да бъде котва на стабилността, като
основната й цел е да осигури на банките в Европа възможност да поддържат кредитирането на домакинствата
и бизнеса.

Иван Искров, управител на
Българска народна банка
ο κ. Ιβάν Ίσκροφ, διοικητής
της Τράπεζας της Βουλγαρίας

200 млн. евро от ЕИФ

Българската банка за развитие (ББР) и Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) сключиха споразумение, по силата
на което ББР ще получи 200 милиона евро от европейската
институция и ще ги използва като гаранция при отпускането на заеми на малки и средни предприятия без достъп
до рисков капитал заради липсата на кредитна история.

1,59 милиарда лева в Сребърния фонд

Η ένταξη νέων χωρών στην ευρωζώνη θα
γίνεται μόνο μετά από συμμόρφωση με όλα
τα κριτήρια του Μάαστριχτ και δεν πρέπει να
υπάρχουν εξαιρέσεις. Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(ΕΚΤ) κ. Jean-Claude Trichet, ο οποίος βρέθηκε σε επίσκεψη στη Βουλγαρία με αφορμή
την 130η επέτειο της BNB. Ο κ. Trichet διαβεβαίωσε ότι η ΕΚΤ θα συνεχίσει να είναι ο
πόλος σταθερότητας και ότι ο βασικός της
σκοπός θα είναι να παρέχει στις τράπεζες
στην Ευρώπη τη δυνατότητα να διατηρούν
τη χορήγηση δανείων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

200 εκατομμύρια ευρώ από την ΕΤΕ

Η Βουλγαρική Τράπεζα Ανάπτυξης (BBR) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Επενδύσεων (ΕΤΕ) υπέγραψαν συμφωνία βάσει της οποίας η BBR
θα λάβει περίπου 200 εκατ. ευρώ από το ευρωπαϊκό θεσμικό
όργανο και θα τα χρησιμοποιήσει ως εγγύηση για τη χορήγηση
δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν πρόσβαση
σε επιχειρηματικό κεφάλαιο λόγω έλλειψης πιστωτικής ιστορίας.  

1,59 δισεκατομμύρια λέβα στο Ασημένιο
Ταμείο

Средствата в Сребърния фонд към края на март достигнаха 1,587 милиарда лева. Във фонда, който гарантира стабилността на държавната пенсионна система, влизат 25%
от бюджетния излишък, 90 на сто от приватизационните
приходи и всички постъпления от концесии. Все още не са
избрани финансови институции, които да управляват активите на фонда. По закон средствата могат да се инвестират
в акции, облигации, държавни ценни книжа, депозити в
банки, като най-висок е прагът за инвестиции в акции, до
90 на сто.

Οι πόροι στο Ασημένιο Ταμείο στο τέλος του Μαρτίου έφθασαν τα
1,587 δισ. λέβα. Στο ταμείο, το οποίο διασφαλίζει τη σταθερότητα
του κρατικού συνταξιοδοτικού συστήματος, περιλαμβάνονται
25% του πλεονάσματος του προϋπολογισμού, 90% των εσόδων
από ιδιωτικοποιήσεις και όλα τα έσοδα από συμβάσεις παραχώρησης. Δεν έχουν επιλεγεί ακόμη τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,
τα οποία να διαχειρίζονται τα κεφάλαια του ταμείου. Σύμφωνα με
το νόμο, τα κεφάλαια μπορούν να επενδύονται σε μετοχές, ομολογίες, τίτλους του δημοσίου, καταθέσεις σε τράπεζες, ενώ υψηλότερο είναι το κατώτατο όριο για επενδύσεις σε μετοχές, έως 90
τοις εκατό.

Назначен е отговорник по гръцкия план за
възстановяване на Балканите

Διορίστηκε υπεύθυνος για το ελληνικό σχέδιο
ανασυγκρότησης των Βαλκανίων

Дирекция „Европейски инфраструктурни проекти” към
Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще отговаря за проектите в публичния сектор,
финансирани от Гърция по силата на Плана за икономическо възстановяване на Балканите. Програмата на гръцкото
правителство е заделила 54,29 милиона евро за България,
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Η διεύθυνση «Ευρωπαϊκά Έργα Υποδομής» του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων θα είναι υπεύθυνη
για τα έργα του δημόσιου τομέα που χρηματοδοτούνται από την
Ελλάδα στο πλαίσιο του Σχεδίου για την Οικονομική Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων. Το πρόγραμμα της ελληνικής κυβέρνησης
έχει διαθέσει 54,29 εκατ. ευρώ για τη Βουλγαρία, ενώ η προθεσμία
για την εφαρμογή τους είναι το 2011.  Η Διεύθυνση Οικονομικών

Ιούνιος – Ιούλιος 2009
като срокът за усвояването им е 2011 година. Дирекция
„Финанси” в МРРБ ще е сертифициращ орган на проектите.

Преките инвестиции, търговският
дефицит намаляват

Снимка: Асен Тонев

През януари-март 2009 година, преките инвестиции в България
са намалели с 45% на годишна база, но броят проекти с привлечени инвестиции се увеличава. Това сочат данните на Виенския институт за икономически изследвания (WIIW). За същия
период търговският дефицит се е свил с 34% до 2,227 милиарда
лева, според Националния статистически институт.    

Τομεις

του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων
θα είναι η αρχή πιστοποίησης των έργων.

Οι άμεσες επενδύσεις και το εμπορικό
έλλειμμα μειώνονται

Κατά την περίοδο Ιανουάριος-Μάρτιος του 2009, οι άμεσες επενδύσεις στη Βουλγαρία μειώθηκαν κατά 45% σε ετήσια βάση, αλλά
ο αριθμός των έργων για την προσέλκυση επενδύσεων αυξάνεται.
Αυτό δείχνουν τα στοιχεία του Ινστιτούτου Οικονομικών Σπουδών
της Βιέννης (WIIW). Για την ίδια περίοδο το εμπορικό έλλειμμα έχει
μειωθεί σε 34% ή 2,227 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.34% ή 2,227 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την Εθνική
Στατιστική Υπηρεσία.

Τουρισμός

Туризъм
Бум на пътуванията до Гърция

Гърция е най-предпочитаната дестинация за българите през
април, сочат данните на Националния статистически институт
(НСИ). Броят на пътуванията към южната ни съседка се е увеличил с 76,2 на сто до 35 000 души. Расте и общият брой пътувания на българи зад граница, с 4,8 на сто на годишна база до
480 000. Повече от половината са били в чужбина по работа, а
24,3% са с туристическа цел.

Ръст в броя чуждестранни туристи

За последните четири години България регистрира ръст на
чуждестранните туристи от 20%, обяви Държавната агенция по
туризъм. През 2008 година броят на чуждестранните туристи
възлиза на 5,7 милиона души. Туристите от Европейския съюз се
увеличават с 62% за периода 2005-2008 година, а приходите за
същия период отбелязват ръст от 30 на сто до 2,53 милиона евро.
Най-сериозните предизвикателства пред българския пазар остават световната финансова и икономическа криза, по-силната
конкуренция и все по-високите изисквания за качество.

50 млн. лева за културни паметници

Осъществяването на проекти на Министерството на културата с финансиране по оперативна програма „Регионално
развитие” се очаква да увеличи приходите от международен
туризъм с 21 милиона евро до 2013 година. Министерството
получи безвъзмездна помощ от 50 милиона лева по въпросната програма, като с отпуснатите средства ще бъдат осъществени 31 проекта за период от две години. Общо 22 милиона
лева ще се инвестират в реновиране на културни паметници,
а останалите 28 милиона ще отидат за осигуряване на подходяща пътна инфраструктура, свързана с културата.

Проблеми на предстоящия летен сезон

Два са основните проблеми пред започващия летен туристически сезон в България, смята Румен Драганов, председател на
Института за анализи и оценки в туризма. Първият е оборотните
средства, където недостигът е в рамките на 50 милиона лева.
Вторият е в размер на 250 милиона лева и е свързан с очаквания
спад в броя на туристите и приходите от туризъм.    

Ραγδαία άνοδος των ταξιδιών στην Ελλάδα

Η Ελλάδα ήταν ο πλέον προτιμώμενος προορισμός για τους
Βούλγαρους κατά τον Απρίλιο, δείχνουν τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (NSI). Ο αριθμός των ταξιδιών στο
νότιο γείτονά μας έχει αυξηθεί κατά 76,2% σε 35 000 άτομα.
Αυξάνεται και ο συνολικός αριθμός των Βούλγαρων που ταξιδεύουν στο εξωτερικό κατά 4,8% σε ετήσια βάση σε 480 000.
Περισσότερα από τα μισά ταξίδια ήταν στο εξωτερικό λόγω
δουλειάς, ενώ 24,3% ήταν για τουρισμό.

Αύξηση του αριθμού των ξένων τουριστών

Κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια η Βουλγαρία κατέγραψε
αύξηση των ξένων τουριστών κατά 20%, ανακοίνωσε ο Κρατικός Οργανισμός Τουρισμού. Το 2008 ο αριθμός των ξένων
τουριστών ανήλθε σε 5,7 εκατ. άτομα. Οι τουρίστες από την
Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 62% για την περίοδο
2005-2008, ενώ τα έσοδα για την ίδια περίοδο σημείωσαν
αύξηση του 30% σε 2,53 εκατ. ευρώ. Οι πιο σοβαρές προκλήσεις για την αγορά της Βουλγαρίας παραμένουν η παγκόσμια
χρηματοοικονομική κρίση, η αύξηση του ανταγωνισμού και οι
ολοένα και υψηλότερες απαιτήσεις ποιότητας

50 εκατομμύρια λέβα για πολιτιστικά μνημεία

Η υλοποίηση των έργων του Υπουργείου Πολιτισμού με
χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιφερειακή Ανάπτυξη» αναμένεται να αυξήσει τα έσοδα από το
διεθνή τουρισμό κατά 21 εκατ. ευρώ έως το 2013. Το Υπουργείο έλαβε επιχορήγηση ύψους 50 εκατ. λέβα στα πλαίσια του
εν λόγω προγράμματος και με τα χορηγούμενα χρήματα θα
υλοποιηθούν 31 έργα μέσα σε δύο χρόνια. Συνολικά 22 εκατ.
λέβα θα επενδυθούν για την ανακαίνιση των πολιτιστικών
μνημείων, ενώ τα υπόλοιπα 28 εκατομμύρια θα διατεθούν
για την παροχή επαρκούς οδικής υποδομής σε σχέση με τον
πολιτισμό.

Προβλήματα της προσεχούς θερινής εριόδου

Δύο είναι τα βασικά εν όψει της θερινής τουριστικής σεζόν στη
Βουλγαρία, λέει ο κ. Ρούμεν Ντραγκάνοφ, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Αναλύσεων και Αξιολογήσεων στον τομέα του τουρισμού. Το πρώτο είναι το κεφάλαιο κίνησης, όπου το έλλειμμα
είναι ύψους 50 εκατ. λέβα. Το δεύτερο είναι ύψους 250 εκατ.
λέβα και έχει να κάνει με την αναμενόμενη μείωση του αριθμού των τουριστών και των εσόδων από τον τουρισμό.   
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Телекомуникации Τηλεπικοινωνίες και
и медии μέσα ενημέρωσης
България и IBM подписаха общо рамково споразумение, с
което се полага началото на сътрудничество в областта на
нанотехнологиите. По силата на споразумението се създава
нова компания „Български нанотехнологичен център” ЕАД с
капитал от 50 милиона лева и основен партньор IBM. Американската компания държи над 10 000 патента в тази област.
Други 10 фирми ще се възползват от общо 11,52 милиона
евро за финансиране на свои иновативни разработки.

101 аналогови, един цифров
лиценз

Комисията за регулиране на съобщенията издаде 101 лиценза за ефирни аналогови честоти, съобщи председателят
на Комисията Веселин Божков. Общо 16
компании подадоха документи за участие в процедурата за разпределение на
свободния аналогов ефир, от които само
„Телеком” АД не е била допусната до участие. Междувременно словашката „Тауърком България” АД бе избрана за победител в конкурса за лиценз за цифрово
телевизионно разпръскване. Кандидати
за изграждането на първите два мултиплекса бяха БТК, „Интерактив медия сървисиз”, австрийската ORS, „Техно ентъртейнмънт” и „Хану про България”.

ИКТ секторът създава обща
лобистка платформа

Η Βουλγαρία και η IBM θα συνεργαστούν
στον τομέα των νανοτεχνολογιών

Η Βουλγαρία και η IBM υπέγραψαν γενική συμφωνία-πλαίσιο,
η οποία θέτει την αρχή της συνεργασίας στον τομέα των νανοτεχνολογιών. Βάσει της συμφωνίας, δημιουργείται μια νέα εταιρεία Βουλγαρικό Κέντρο Νανοτεχνολογιών A.E. με κεφάλαιο 50
εκατ. λέβα και με βασικό εταίρο την IBM. Η αμερικανική εταιρεία
κατέχει πάνω από 10 000 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε αυτόν
τον τομέα. Άλλες 10 εταιρείες θα επωφεληθούν από συνολικά
11,52 εκατ. ευρώ για χρηματοδότηση καινοτόμων έργων.   
Снимка: Анелия Николова

България, IBM ще сътрудничат в областта
на нанотехнологиите

101 αναλογικές, μια
ψηφιακή άδεια

Η Pυθμιστική Aρχή Tηλεπικοινωνιών
έχει εκδώσει 101 άδειες για ραδιοτηλεοπτικές αναλογικές συχνότητες, δήλωσε
ο Πρόεδρος της ρυθμιστικής αρχής κ.
Βεσελίν Μπόζκοφ. 16 εταιρείες συνολικά έχουν υποβάλει έγγραφα για συμμετοχή στη διαδικασία για τη διανομή
των δωρεάν αναλογικών συχνοτήτων,
από τις οποίες μόνο η Telecom PLC δεν
ήταν επιλέξιμη για συμμετοχή. Εν τω
μεταξύ, η σλοβάκικη Towercom Bulgaria
SA επελέγη νικητής στο διαγωνισμό για
ψηφιακή τηλεοπτική μετάδοση. Οι υποψήφιοι για την κατασκευή των πρώτων
δύο ψηφιακών multiplex ήταν οι BTC,
Interactive Media Services, η αυστριακή ORS και οι Techno Entertainment
και Hannu Pro Bulgaria.

Ο τομέας IT δημιουργεί
Шест организации в сектора за инфорκοινή πλατφόρμα lobbying
мационни и комуникационни техноло- Веселин Божков, председател на Комисията за
Έξι οργανώσεις στον τομέα των τεχνοгии създадоха обща платформа за раз- регулиране на съобщенията
λογιών
πληροφοριών και επικοινωνιών
ο
κ.
Βεσελίν
Μπόζκοφ,
витие на бранша, която съдържа седем
δημιούργησαν μια κοινή πλατφόρμα για
стратегически цели и цели да обедини Πρόεδρος της Pυθμιστική Aρχή Tηλεπικοινωνιών
ανάπτυξη του κλάδου, η οποία περιέχει
усилията на сектора при лобиране пред
επτά στρατηγικούς στόχους και έχει ως
основните политически сили. Участници
στόχο
να
ενώσει
τις
προσπάθειες
της βιομηχανίας για την άσκηση
в платформата са Асоциация телекомуникации (АСТЕЛ),
πίεσης στις βασικές πολιτικές δυνάμεις. Οι συμμετέχοντες στην
Българска асоциация по информационни технологии
πλατφόρμα είναι η Ένωση τηλεπικοινωνιών (ASTEL), ο Βουλγαρι(БАИТ), Българската асоциация на софтуерните компании
κός Σύνδεσμος Τεχνολογιών Πληροφορικής (BAIT), η Βουλγαρική
(БАСКОМ), Българска WEB асоциация, Български ИКТ КлъсΈνωση των Εταιριών Λογισμικού (BASSCOM), η Βουλγαρική Ένωση
тер, Сдружение за електронни комуникации (СЕК).
WEB, το Βουλγαρικό IT Cluster και η Ένωση για ηλεκτρονικές επικοινωνίες (SEC).  
Падат цените за роуминг
Роумингът при изпращането на текстови съобщения и преΜείωση των τιμών περιαγωγής
носа на данни поевтинява с 60% от 1 юли 2009 година, реши
Η περιαγωγή στην αποστολή μηνυμάτων κειμένου και η μεταЕвропейският парламент. Изпращането на SMS ще струва
φορά δεδομένων γίνονται φθηνότερες κατά 60% από την 1η
най-много 11 евроцента, а трансферът на 1 мегабайт – макΙουλίου 2009, αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η αποсимум 1 евро без ДДС. Цената на обаждането до абонат в
στολή
SMS θα κοστίζει το πολύ 11 λεπτά, και η μεταφορά 1 MB –
чужбина също пада до максимум 43 евроцента на минута
μέχρι και 1 € χωρίς ΦΠΑ. Η τιμή των κλήσεων προς συνδροбез ДДС, а таванът за входящите обаждания е поставен на
μητές στο εξωτερικό επίσης μειώνεται κατά 43 λεπτά το πολύ
19 евроцента без добавени такси.     
ανά λεπτό χωρίς ΦΠΑ, ενώ το ανώτατο όριο για τις εισερχόμενες κλήσεις είναι 19 λεπτά χωρίς πρόσθετα τέλη.   
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Τομεις

Търговия на дребно Λιανικό εμπόριο
Гръцката Welcome Holdings сключи договор за франчайзинг
с международната верига Coffee Time. Първият обект на фирмата ще е във Варна. Coffee Time притежава над 450 заведения
в Канада, Гърция, Полша, Китай и Катар. На пазара е от 1983
година. Паралелно с това, Welcome Holdings планира да развие верига специализирани кафе заведения под собствена
марка, като първите два обекта ще са в София.

Nestle организира бармански шампионат

През лято 2009 година Nestle Professional организира бармански шампионат NESCAFÉ® Frappé Summer Flair 2009. Победител
ще е барманът, приготвил и поднесъл фрапе и оригинален
коктейл с NESCAFÉ®Classic по най-атрактивния начин. Конкурсът ще се състои от квалификации в по-големите български
градове и финал на 30 юли във Варна. Наградите за победителите включват участие в първата професионална Бариста академия, организирана от Nestle Professional и професионално
барманско оборудване, осигурено от Eurogat.     

Енергетика
Кипър продължава да
търси нефт и газ

Изследването на шелфа на юг от бреговете на Кипър за наличие на нефт
и газ ще продължи въпреки острата
съпротива на Турция, заяви кипърският министър на търговията,
промишлеността и туризма Андонис Пасхалидис. Островната страна
издаде първия лиценз за извършването на сондажи за нефт и газ в
района с американската компания
Noble Energy   и е в процес на издаване на втори.   

Η Coffee Time εισέρχεται στη Βουλγαρία

Η ελληνική εταιρεία Welcome Holdings υπέγραψε σύμβαση
franchising με τη διεθνή αλυσίδα Coffee Time. Το πρώτο κατάστημα της εταιρείας θα είναι στη Βάρνα. Η Coffee Time κατέχει πάνω από 450 καταστήματα σε Καναδά, Ελλάδα, Πολωνία,
Κίνα και Κατάρ. Είναι στην αγορά από το 1983. Παράλληλα,
η Welcome Holdings σχεδιάζει να αναπτύξει εξειδικευμένη
αλυσίδα καφέ με δική της μάρκα, ενώ τα πρώτα δύο καταστήματα θα είναι στη Σόφια.

Η Nestle διοργανώνει διαγωνισμό μπάρμεν

Το καλοκαίρι του 2009 η Nestle Professional θα διοργανώσει
διαγωνισμό μπάρμεν NESCAFÉ® Frappé Summer Flair 2009.
Νικητής θα είναι ο μπάρμαν ο οποίος θα φτιάξει και θα σερβίρει πρωτότυπο κοκτέιλ με NESCAFÉ®Classic με τον πιο ελκυστικό τρόπο. Ο διαγωνισμός θα περιλαμβάνει κύκλους στις
μεγαλύτερες βουλγαρικές πόλεις και ο τελικός θα είναι στις 30
Ιουλίου στη Βάρνα. Τα βραβεία για τους νικητές περιλαμβάνουν συμμετοχή στην πρώτη επαγγελματική Ακαδημία Barista
που διοργανώνεται από τη Nestle Professional και διαθέτει
επαγγελματικό εξοπλισμό μπαρ, προσφορά της Eurogat.    
Снимка: Reuters

Coffee Time стъпва в България

Ενέργεια
Η Κύπρος συνεχίζει την
αναζήτηση πετρελαίου και
φυσικού αερίου

Η υπεράκτια εξερεύνηση στη νότια
Κύπρο για πετρέλαιο και φυσικό αέριο θα
συνεχίσει παρά την έντονη διαφωνία της
Τουρκίας, δήλωσε ο Κύπριος Υπουργός
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
κ. Αντώνης Πασχαλίδης. Η νησιώτικη
χώρα εξέδωσε την πρώτη άδεια για τη
διενέργεια γεωτρήσεων για πετρέλαιο
και φυσικό αέριο στην περιοχή στην
αμερικανική εταιρεία Noble Energy και
τώρα προετοιμάζεται η έκδοση και δεύτερης άδειας.  

Строителство/имоти Κατασκευές / Ακίνητα
ЕУРОТЕРРА замразява проекти в
България

ЕУРОТЕРРА замразява новите си проекти в България, пише
вестник„Катимерини”, следвайки примера на болшинството
гръцки компании с имотни проекти в чужбина. Единствената
гръцка фирма, чиито акции се търгуват на борсата в София,
ще отложи проектите си, докато се повиши търсенето на
пазара за недвижими имоти и се изяснят последствията от
икономическата и финансова криза на местния пазар.

Η EUROTERRA παγώνει έργα στη Βουλγαρία

Η EUROTERRA θα «παγώσει» τα νέα έργα της στη Βουλγαρία,
γράφει η εφημερίδα «Καθημερινή», ακολουθώντας το παράδειγμα της πλειοψηφίας των ελληνικών επιχειρήσεων με έργα
ακινήτων στο εξωτερικό. Η μοναδική ελληνική εταιρία της
οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της
Σόφιας θα αναβάλει τα έργα της μέχρι να αυξηθεί η ζήτηση στην
αγορά ακινήτων και να αποσαφηνιστούν οι συνέπειες της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης στην τοπική αγορά.
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Гръцка фирма инвестира в молове

Създадената с гръцки капитал фирма Vita Mi Holdings ще
инвестира в молове в големите градове на страната. В
момента компанията е процес на придобиване на терен
за първия си търговски център в София. Инвестицията се
очаква да е в размер на 20 милиона евро, а след реализацията на проекта ще се търси наемател за период от
20 години.

Нов комплекс в Пловдив

Capital City Center е новият мултифункционален комплекс,
който отвори врати в центъра на Пловдив. Инвеститор е
АДСИЦ Black Sea Investment. Комплексът е разположен на
11 етажа и включва офиси, търговски площи, апартаменти,
зали за културни събития. Строителството на комплекса с
обща стойност 30 милиона лева ще приключи през есента
на 2009 година.   

Транспорт

Ελληνική εταιρεία επενδύει σε
εμπορικά κέντρα

Η εταιρεία ελληνικών συμφερόντων Vita Mi Holdings θα
επενδύσει σε εμπορικά κέντρα (mall) στις μεγάλες πόλεις της
χώρας. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία είναι σε διαδικασία απόκτησης γης για το πρώτο της εμπορικό κέντρο στη Σόφια. Η
επένδυση αναμένεται να ανέλθει σε 20 εκατομμύρια ευρώ,
ενώ μετά την πραγματοποίηση του έργου θα αναζητηθεί ενοικιαστής για περίοδο 20 ετών.

Καινούριο συγκρότημα κατοικιών στο
Πλόβντιβ

Το Capital City Center είναι ένα νέο συγκρότημα πολλών χρήσεων το οποίο θα ανοίξει στο κέντρο του Πλόβντιβ. Επενδυτής
είναι η Black Sea Investment Real Estate Investment Trust. Το
συγκρότημα διαθέτει 11 ορόφους και περιλαμβάνει γραφεία,
καταστήματα λιανικής πώλησης, διαμερίσματα και αίθουσες
για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η κατασκευή του συγκροτήματος είναι συνολικής αξίας 30 εκατ. λέβα και θα ολοκληρωθεί
το φθινόπωρο του 2009.    
Снимка: Анелия Николова

СЕКТОРИ

Тракия, Струма ще се строят с европари

115 км от магистрала „Тракия” ще се достроят с еврофондове
по оперативна програма„Транспорт” (ОПТ), каза Нели Йорданова, ръководител на Управляващия орган на ОПТ. За отсечката Стара  Загора – Карнобат са заделени 350 милиона евро
или малко над три милиона евро на км. С еврофинансиране
ще се строят и три лота от магистрала „Струма”, но изграждането им е предвидено за периода 2013-2020 година. Рехабилитацията на жп линията Пловдив-Бургас ще се финансира с
117 милиона евро.

0,5 млрд. лв. за ремонт на пътища

През юли ще стартират 14 търга за ремонт на 302 км второкласни и третокласни пътища, обяви зам.-шефът на Национална агенция „Пътна инфраструктура” Христо Славчев. За
целта са заделени 501 милиона лева, 85% от които ще дойдат
по Оперативна програма „Регионално развитие”, а останалите са национално съфинансиране.     

Земеделие
ЕС гаранции за евросубсидии

ЕС гарантира, че българските фермери ще получат полагащите им се евросубсидии, но иска гаранции, че тези
средства няма да потънат в корупционни схеми. Това заяви
Нийл Париш, председател на комисията по земеделие в
Европейския парламент, който бе на посещение в София.  
На съвместна пресконференция с Париш евродепутатът
Петя Ставрева обясни, че ако до края на юли не бъде възстановено финансирането по САПАРД, тези средства ще
бъдат безвъзвратно загубени. Тъй като срокът на действие
на САПАРД е удължен само до края на 2009 година, няма да
има достатъчно време за изплащане на средства за утвърдените проекти, каза Ставрева. От началото на годината
пари по програма САПАРД са изплатени едва за 88 проекта.
На опашката на чакащите със сключени договори са 600
частни стопани и общини.   
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Μεταφορές
Οι αυτοκινητόδρομοι Τράκια και Στρούμα
θα κατασκευαστούν με ευρωπαϊκά κονδύλια

Η κατασκευή 115 χιλιομέτρων του αυτοκινητόδρομου Τράκια
θα ολοκληρωθούν με ευρωπαϊκά κονδύλια στα πλαίσια του
επιχειρησιακού προγράμματος «Μεταφορές» (ΕΠΜ), δήλωσε
η κ. Νέλη Ιορντανόβα, προϊστάμενη της Διαχειριστικής Αρχής
του ΕΠΜ.  Για το τμήμα Στάρα Ζαγόρα-Καρνομπάτ έχουν διατεθεί 350 εκατ. ευρώ ή λίγο περισσότερο από τρία εκατομμύρια
ευρώ ανά χιλιόμετρο. Με ευρωπαϊκά κονδύλια θα κατασκευαστούν και τρία μέρη του αυτοκινητόδρομου Στρούμα, αλλά
η κατασκευή τους σχεδιάζεται για την περίοδο 2013-2020.
Η αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής ΠλόβντιβΜπουργκάς θα χρηματοδοτηθεί με 117 εκατομμύρια ευρώ.

0,5 δισ. λέβα για την επισκευή των δρόμων

Τον Ιούλιο θα ξεκινήσουν 14 δημοπρασίες για την επισκευή 302
χιλιομέτρων δρόμων δεύτερης και τρίτης τάξης, ανακοίνωσε ο
αντιπρόεδρος της Εθνικής Υπηρεσίας «Οδικές υποδομές» κ.
Χρήστο Σλάβτσεφ. Για το σκοπό αυτό, έχουν διατεθεί 501 εκα-
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Снимка:  Георги Кожухаров

τομμύρια λέβα, 85% από τα οποία θα έρθουν στο πλαίσιο του
επιχειρησιακού προγράμματος «Περιφερειακή Ανάπτυξη»
και τα υπόλοιπα θα είναι εθνική συγχρηματοδότηση.    

Γεωργία
Εγγυήσεις της ΕΕ για ευρωπαϊκά κονδύλια

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εγγυάται ότι οι αγρότες θα παραλάβουν τα προβλεπόμενα ευρωπαϊκά κονδύλια αλλά θέλει
εγγυήσεις ότι αυτά τα κονδύλια δεν θα μετατραπούν σε
σχήματα διαφθοράς.  Αυτό δήλωσε ο κ. Νηλ Πάρις, πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος βρέθηκε σε επίσκεψη στη Σόφια.  Σε κοινή
συνέντευξη τύπου με τον κ. Πάρις, η ευρωβουλευτής Πέτια
Σταύρεβα εξήγησε ότι εάν μέχρι το τέλος του Ιουλίου δεν
έχει αποκατασταθεί η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του
SAPARD, τα εν λόγω κονδύλια θα χαθούν οριστικά. Επειδή η
διάρκεια του SAPARD παρατάθηκε μόνο μέχρι το τέλος του
2009, δεν θα υπάρχει αρκετός χρόνος για την καταβολή των
κονδυλίων για τα εγκεκριμένα έργα, είπε η κ. Σταύρεβα. Από
την αρχή του έτους στο πλαίσιο του SAPARD έχουν καταβληθεί χρήματα μόνο για 88 έργα. Κονδύλια αναμένουν 600
ιδιώτες και δήμοι.   
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Две страни през
ИТ микроскоп
Δύο χώρες στο IT
μικροσκόπιο
Ελενα Κοινοβα

Елена Койнова

П

онякога цифрите са идеалната отправна точка за
анализ на един пазар в две държави с приблизително равен брой потенциални клиенти. И така,
нека започнем с тях.
През 2008 година в България са реализирани
30 проекта на стойност един милион евро. За същия период в
Гърция броят им е 3 000 на стойност 21 милиона евро.
Такава е неофициалната статистика на ИТ сегмента за системи
за управление на корпоративните ресурси (Enterprise Resource
Planning/ERP), предоставена от г-н Апостолос Тритас. Или с други
думи – бизнес софтуер за фирми, които желаят да автоматизират
контрола върху активите и стоките, с които разполагат.
Не мога да не му се доверя. Управителят на фирмата за превод и локализация на ERP системи Unisoftware познава този
сегмент от 1980-те години, когато на бял свят излизат първите
DOS-овски версии на софтуера. Първоначално като клиент и
IT мениджър на редица гръцки фирми, а впоследствие като
доставчик на ERP системи, той е в непрекъснат контакт с основните играчи на този пазар в Гърция, а от 1996 година – и с тези в
България. С други думи, той черпи информация от първа ръка.
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Μερικές φορές οι αιθμοί είναι το ιδανικό σημείο εκκίνησης για την
ανάλυση μιας αγοράς σε δύο χώρες με περίπου ίσο αριθμό δυνητικών
πελατών. Ας αρχίσουμε λοιπόν με αυτά.
Το 2008 στη Βουλγαρία υλοποιήθηκαν 30 έργα αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ. Για την ίδια περίοδο στην Ελλάδα, ο αριθμός τους
ήταν 3 000 και η αξία – 21 εκατομμύρια ευρώ.
Αυτά είναι τα ανεπίσημα στατιστικά στοιχεία για λογισμικό
ERP (Enterprise Resource Planning), τα οποία μας παρουσίασε ο κ.
Απόστολος Τρίτας. Ή με άλλα λόγια – επιχειρηματικό λογισμικό για
εταιρείες που επιθυμούν να ελέγξουν και να αυτοματοποιήσουν την
καθημερινή τους λειτουργία κάνοντάς την αποτελεσματικώτερη.
Δεν μπορώ να μην τον πιστέψω. Ο διευθυντής της εταιρείας
Unisoftware ,που προσαρμόζει κι εγκαθιστά προγράμματα ERP,
γνωρίζει αυτόν τον τομέα από τη δεκαετία του 1980 – όταν για
πρώτη φορά εμφανίστηκε τέτοιο λογισμικό σε DOS. Αρχικά σαν
υπεύθυνος μηχανογράφησης και μάνατζερ ελληνικών επιχειρήσεων,
και αργότερα ως προμηθευτής συστημάτων ERP, είναι σε διαρκή
επαφή με τους πρωταγωνιστές στην αγορά αυτή στην Ελλάδα, και
από το 1996 στη Βουλγαρία. Με άλλα λόγια: έχει πληροφορίες από
πρώτο χέρι.
Ας είμαστε ρεαλιστές: το επιχειρηματικό λογισμικό εξακολουθεί
να είναι πολυτέλεια στη Βουλγαρία
Από τον κ. Τρίτα κατάλαβα ότι το επιχειρηματικό λογισμικό στη
Βουλγαρία εξακολουθεί να είναι αποκλειστικό προνόμιο των μεγάλων επιχειρήσεων και αυτό είναι μια ένδειξη για το αρχικό στάδιο της
ανάπτυξης του κλάδου. Έμαθα ότι στη Βουλγαρία η μάχη για τους
πελάτες σε αυτόν τον τομέα δίνεται κυρίες από ξένες εταιρείες –
πολλές από τις οποίες κι ελληνικές.Και οτι οι βουλγαρικές εταιρείες
λογισμικού είναι έξω από αυτήν την αγορά για τον απλό λόγο ότι
σύστημα ERP βουλγαρικής παραγωγής δεν υπάρχει ακόμη. Εδώ δε
μιλάμε για προγράμματα Λογιστικής ,όπου βρίσκουμε τουλάχιστον
τρείς ισχυρούς Βούλγαρους παραγωγούς , αλλά για συστήματα ERP,
των οποίων η ανάπτυξη απαιτεί πολλά χρόνια δουλειάς κι επένδυσης
καθώς κι εξειδικευμένο προσωπικό υποστήριξης. Για τις Βουλγαρικές
εταιρείες λογισμικού αυτά είναι ,μέχρι στιγμής, εξωπραγματικά.
Τα παχιά λόγια δεν είναι του χαρακτήρα του κ. Τρίτα επειδή υποστηρίζει τους ισχυρισμούς του με στοιχεία. Με μια μέση αξία αγοράς
της τάξης των 34 000 ευρώ ανά έργο,το ERP φαίνεται οτι στη Βουλγαρία ,σήμερα, αγοράζεται μόνο από μεγάλες επιχειρήσεις . Μόνο
αυτές μπορούν να πληρώσουν ένα τέτοιο ποσό σε μια περίοδο που
το 100% των ευρωπαϊκών κονδυλίων έχει μείνει εκτός πληροφορικής
κι εκτός μικρομεσαίω ν επιχειρήσεων.
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Нека сме реалисти, бизнес софтуерът
още е лукс в България
От него разбирам, че бизнес софтуерът в България
все още е прерогатив на големите фирми, а това е белег
за начален стадий на развитие за сектора. Научавам, че
в България битката за клиенти в този сектор се води от
чуждестранни фирми, много от които гръцки, и че българските фирми са изолирани от този пазар по простата
причина, че ERP система българско производство все
още няма. Тук не говорим за счетоводния софтуер, който
съществува в три силни български разновидности, а за
сложните ERP системи, чиято разработка изисква години
и солидни инвестиции като финанси и човешки ресурси.
За България те остават необетована територия.
Голословието не е присъщо на Тритас, той подкрепя
твърденията си с факти. Средна стойност от 34 000 евро
на проект говори, че бизнес софтуерът в България се
купува само от големи фирми, казва той. Само те могат да
си позволят такава сума в момент, когато 100% от еврофинансирането за ИТ се влива в държавни проекти.
Цифрите за Гърция рисуват друга реалност - на един
по-зрял пазар. През изминалата година бизнес софтуерът
се внедрява предимно от малки и средни фирми, като
всяка от тях е плащала по 7000 евро на проект. Управителят на Unisoftware отдава случващото се както на факта,
че корпоративните гиганти вече разполагат с новите технологии, така и на лесния достъп до еврофинансиране.

Тук липсва…
Дългогодишните преки наблюдения сочат, че
ERP софтуер за максимална прецизност или данни
с точност няколко знака след десетичната запетая се търси в по-напреднал етап от развитието
на един пазар, казва г-н Тритас. Засега търсенето
в България се ограничава до системи за контрол
на наличните ресурси (дълготрайни материални
активи и стоки на склад) и счетоводен софтуер.
На по-ранен етап е възможна липсата на установени със закон софтуерни спецификации, което
до ден днешен позволява да се прилагат двойни
стандарти при осчетоводяването и стимулира сивата икономика.
„Софтуерът в България все още може да се манипулира и да се правят записи със задна дата”, казва той. През
годините той нееднократно е бил питан дали разполага с
„две бази данни – една официална и една неофициална”,
но бърза да добави, че подобни запитвания през 2008
година не е имал. „Искрено се надявам, че това явление не
се дължи само на репутацията ни на фирма, която разполага само с ‘една база данни’”.
И не на последно място, „тук липсва бизнес-ориентираният подход, благодарение на който една България с
голям арсенал от висококвалифицирани специалисти би
могла да създаде софтуерни продукти. Вместо аутсорсинг
дестинация, в която експертите работят само за заплата,
те биха могли да разпишат решения и така пълноценно
да се възползват от всички ползи на директната им продажба”, казва Тритас. За сравнение, ERP системите в Гърция са няколко.

Στο επικεντρο

Τα στοιχεία για την Ελλάδα ζωγραφίζουν μια άλλη πραγματικότητα – μιας μεγαλύτερης και πιο ώριμης αγοράς. Πέρυσι, επιχειρηματικό λογισμικό υλοποιόταν κυρίως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς κάθε μία από αυτές κατέβαλε κατά μέσο όρο € 7.000 ανά
έργο. Αυτό οφείλεται , σύμφωνα με τον διευθυντή της Unisoftware,
τόσο στο γεγονός ότι οι εταιρικοί γίγαντες έχουν ήδη επενδύσει σε
νέες τεχνολογίες, όσο και στην εύκολη πρόσβαση στα ευρωπαϊκά
κονδύλια των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Εδώ λείπει...
Οι μακροχρόνιες παρατηρήσεις του κ. Τρίτα δείχνουν ότι το
λογισμικό ERP που επιτρέπει την βελτιστοποίηση της λειτουργίας
μιας εταιρείας ψάχνεται σε πιο προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης της
αγοράς. Προς το παρόν, η ζήτηση στη Βουλγαρία είναι περιορισμένη
σε συστήματα για τον στοιχειώδη έλεγχο των διαθέσιμων πόρων
(αγορές-πωλήσεις-αποθήκη ) και το τυπικό Λογιστήριο.
Ο βουλγαρικός φορολογικός νόμος δεν οριοθετεί ούτε περιορίζει το λογισμικό – κάτι το οποίο μέχρι και σήμερα υποθάλπτει ,αν δεν
ενθαρρύνει, την παραοικονομία.
«Το λογισμικό Λογιστηρίων που παράγεται στη Βουλγαρία μπορεί
,ακόμη και σήμερα, να δέχεται παράτυπες παρεμβάσεις και να δημιουργούνται ψευδείς εγγραφές και μάλιστα εκ των υστέρων», λέει ο κ.
Τρίτας. Τα τελευταία χρόνια συχνά τον έχουν ρωτήσει εάν το λογισμικό
που εγκαθιστά διαθέτει «δύο βάσεις δεδομένων – μια επίσημη και μια
ανεπίσημη».Ωστόσο, βιάζεται να προσθέσει, μέσα σ το 2008 δεν του
έκαναν τέτοιες ερωτήσεις. «Ελπίζω ειλικρινά ότι αυτό αντιπροσωπεύει
μιά τάση και οτι δεν οφείλεται και μόνο στη φήμη μας να μην δεχόμαστε να μηχανογραφούμε με προγράμματα την μαύρη οικονομία»

Средна стойност от 34 000 евро
на проект говори, че бизнес
софтуерът в България се купува
само от големи фирми.
Και τέλος, «δεν υπάρχουν ακόμη οι συνθήκες ώστε μια Βουλγαρία
με πολλούς άρτια καταρτισμένους προγραμματιστές να μπορέσει να
δημιουργήσει ποιοτικά κι εξαγώγιμα προϊόντα λογισμικού. Αντί να
είναι προορισμός outsourcing, στον οποίο οι προγραμματιστές εργάζονται μόνο για – πολύ καλούς – μισθούς, θα μπορούσαν να σχεδιάσουν λύσεις και έτσι να επωφεληθούν πλήρως από την άμεση πώλησή
τους», λέει ο κ. Τρίτας. Για σύγκριση, τα ERP συστήματα ελληνικής
παραγωγής στην Ελλάδα είναι αρκετά και μάλιστα εξάγονται.

Η κρίση φάνηκε απο τον Ιανουάριο
Αυτή ήταν η κατάσταση στην αγορά λογισμικού λίγο πριν εξαπλωθεί σ’αυτήν η παγκόσμια οικονομική κρίση. Ο διευθυντής της
Unisoftware άρχισε να αισθάνεται την επίδρασή της τον Ιανουάριο
του 2009, όταν τρεις σίγουροι πελάτες αποφάσισαν να αναβάλουν επ’
αόριστον τις επενδύσεις τους σε ERP. Για εταιρεία, η οποία πραγματοποιεί μεταξύ 9 και 11 έργα το χρόνο, αυτό σημαίνει μείωση του κύκλου
εργασιών κατά 30% και επειδή τα νέα έργα ERP αποτελούν το μισό
του κύκλου εργασιών της εταιρείας, αυτό σημαίνει μια γενική μείωση
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Кризата застига бранша през януари
Такава е ситуацията на пазара малко преди
той да бъде застигнат от глобалната икономическа криза. Управителят на Unisoftware усеща
нейния ефект през януари 2009 година, когато три
сигурни клиента се отказват от инвестиция в ERP.
За компанията, която извършва между девет и 11
проекта годишно, това означава спад в оборота с
30% и тъй като новите ERP проекти съставляват
половината от фирмения оборот, това означава
общ спад в годишните приходи с 15%.
„Положението на компаниите-конкуренти не
е по-различно, броят реализирани проекти през
2009 година рязко ще намалее”, казва Тритас и
добавя, че в момента кипи работа по диверсификация на бизнеса.

Следваща спирка… България
За управителя на Unisoftware търсенето на нов бизнес далеч
не е ново усещане, особено откакто през 1996 година той пристига в България. Тогава бившият мениджър по експорта престоява година като изпълнителен директор на небезизвестната
Venus Casa Moderna, фирма за производство и търговия със
строителни материали и персонал от 140 души.
Впоследствие решилият да остане в България бизнесмен
се премества в София и открива фирмата Office Plus. В продължение на години тя обслужва ядрото от гръцки фирми
с офис консумативи и компютри. Но на този пазар бързо се
извършва консолидация и Тритас се възползва от връзките си
с водещите гръцки ИТ фирми, които, набрали ресурс от скока
на технологичните акции на Атинската фондова борса, отделят средства за нови офиси в България и Румъния.
Оттогава той партнира последователно с най-голямата
ERP компания в Гърция SingularLogic, втората по големина
Unisoft, Entersoft накрая със SoftOne, като раздялата с първите
три се дължи на решението на фирмите да извършват дейност
без посредници.

Бизнес завръщане в родината
Не толкова заради кризата, колкото заради наблюдението,
че гръцкият пазар за бизнес софтуер е по-благодатен заради
наличното еврофинансиране, Тритас търси възможности в
родната си страна. В полза на това решение натежава и един
парадокс: сега гръцките програмисти са по-евтина работна
ръка от българските, а Гърция се оказва по-добра аутсорсинг
дестинация от България. Така през февруари 2009 година се
появява базираната в Атина фирма “123 Software” и тя ще е
огледалният образ на Unisoftware в Гърция.
Но Unisoftware остава ядрото, на което Тритас ще разчита и в бъдеще. В тази фирма е заложено ноу-хау, на което
са се доверили международни фирми като Ernst & Young
Bulgaria, Carrier Bulgaria и Plesio Bulgaria. Извършените
досега проекти често се простират извън рамките на България. През годините Тритас често пътува до Сърбия и Румъния и се надява да доживее мига, в който и в тези страни
ERP системите ще се превърнат в масов продукт. Като човек
здраво стъпил на земята, той вижда развитието на този сценарий само с еврофинансиране.   
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των ετήσιων εσόδων κατά 15% ορατή ήδη
απο τον Ιανουράριο.
«Η κατάσταση των ανταγωνιστικών
εταιρειών δεν είναι διαφορετική: ο αριθμός
των έργων λογισμικού για το 2009 θα μειωθεί
σημαντικά», λέει ο κ. Τρίτας και προσθέτει
ότι αυτή τη στιγμή ο ίδιος δουλεύει εντατικά
για διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της
εταιρείας του αναλαμβάνοντας έργα στη Ρουμανία και στην... Ελλάδα.

Επόμενη στάση... Βουλγαρία
Για τον διευθυντή της Unisoftware το
επιχειρείν είναι κάθε άλλο παρά νέα αίσθηση,
ιδιαίτερα από όταν το 1996 ήρθε στη Βουλγαρία. Τότε, o πρώην Διευθυντής Εξαγωγών και
Γενικός Διευθυντής αθηναϊκών επιχειρήσεων,
δούλεψε ένα χρόνο ως Εκτελεστικός Διευθυντής στην γνωστή εταιρεία
Venus Casa Moderna – Plovdiv , εταιρεία παραγωγής και εμπορίας δομικών υλικών με προσωπικό 140 άτομα .
Στη συνέχεια ο επιχειρηματίας αποφάσισε να παραμείνει στη Βουλγαρία και μετακόμισε στη Σόφια όπου ίδρυσε την εταιρεία Office Plus
,μιας εταιρείας εφοδιασμού επιχειρήσεων με αναλώσιμα και είδη γραφείου. Η γρήγορη ενοποίηση της αγοράς αυτής όμως έγινε η αφορμή
για τον κ. Τρίτα να βγεί απο τον κλάδο και να ξεκινήσει στον κλάδο
της Πληροφορικής.Την εποχή εκείνη οι κορυφαίες ελληνικές εταιρείες
πληροφορικής διέθεταν πόρους από το Χρηματιστήριο Αθηνών κι
έβλεπαν θετικά νέες επενδύσεις στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.
Ετσι ,συνεταιρίζεται με την Unisoft και ιδρύει την θυγατρική της
στη Σόφια την οποία θα διευθύνει μέχρι το 2003 οπότε και αποχωρεί
για να συνεχίσει με την δική του πλέον εταιρεία την Unisoftware.
Απο τότε συνεργάζεται ,σε διάφορες μορφές, με όλες τις ελληνικές
εταιρείες πληροφορικής που ήρθαν στη Βουλγαρία και συμβάλει
στον εκβουλγαρισμό και προσαρμογή των προγραμμάτων τους στις
τοπικές συνθήκες και απαιτήσεις.

Επιχειρηματική επιστροφή στην πατρίδα
Όχι τόσο λόγω της κρίσης, όσο εξαιτίας του γεγονότος ότι η
ελληνική αγορά επιχειρηματικού λογισμικού είναι πιο ευεργετική
λόγω των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ο κ. Τρίτας αναζητεί,το 2009,
ευκαιρίες στην ...Ελλάδα. Ένα παράδοξο έπαιξε αποφασιστικό ρόλο
για αυτήν την κίνηση: οι Έλληνες προγραμματιστές είναι τώρα φτηνότερο εργατικό δυναμικό από τους Βούλγαρους και η Ελλάδα γίνεται καλύτερος προορισμός outsourcing από τη Βουλγαρία-ειδικά στο
χώρο των συστημάτων ERP. Έτσι, το Φεβρουάριο του 2009 δημιουργήθηκε με έδρα την Αθήνα η εταιρεία «123 Software» η οποία είναι το
τεχνολογικό κέντρο της Unisoftware στα Βαλκάνια.
Η Unisoftware στη Σόφια παραμένει ο πυρήνας στον οποίο ο
κ. Τρίτας θα βασιστεί και στο μέλλον. Η εταιρεία χρησιμοποιεί την
τεχνογνωσία και το λογισμικό που εμπιστεύτηκαν διεθνείς πρωταθλητές όπως Ernst & Young Bulgaria, Carrier Bulgaria και Plesio
Bulgaria. Τα έργα που έχουν υλοποιηθεί μέχρι τώρα ,συχνά έχουν
βγει έξω από τα σύνορα της Βουλγαρίας. Κατά τη διάρκεια των ετών
ο κ. Τρίτας και τα στελέχη του συχνά έχουν ταξιδέψει στη Ρουμανίακαι τη Σερβία ,με την Unisoftware doo – Belgrade να είναι ήδη γεγονός.Ελπίζει να ζήσει για να δει τη στιγμή που στις χώρες αυτές τα
συστήματα ERP θα γίνουν μαζικά κι απαραίτητα στις επιχειρήσεις –
όπως είναι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ως άνθρωπος με τα πόδια του
σταθερά στο έδαφος, βλέπει το σενάριο αυτό πραγματοποιήσιμο
μόνο μέσω ενισχύσεων απο τα ευρωπαϊκά κονδύλια.   

Членове
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CITY College, международен факултет
на  University of Sheffield
CITY College, Διεθνές Τμήμα του
Πανεπιστημίου του Sheffield

C

ITY College е международен факултет на University of
Sheffield и се намира в Солун, Гърция.  Комбинирайки
образователни практики от Великобритания и Югоизточна Европа, Сити предлага на студентите си уникална
възможност да получат престижна британска диплома,
учейки в непосредствена близост до дома.  
Шефилдският университет разполага с водещ център
за научни изследвания, като централата му се намира се
в Шефийлд, южен Йоркшир, Англия. Университетът се
нарежда сред 100-те най-добри университети в света и 20те най-добри във Великобритания.  С други думи, принадлежи към онзи 1% от елитни университети в света.
CITY College има три академични факултета (Бизнес
Администрация и Икономика, Компютърни науки и Психология), предлагащи широка гама от бакалавърски и магистърски програми, както и престижната Executive MBA, която
се предлага в Гърция (Солун), Сърбия (Белград), Румъния
(Букурещ) и отскоро в Украйна (Киев).  
Академичният състав е високо квалифициран по
отношение на преподавателски умения и опит, както и на
научно-изследователска дейност. Университетът е получил
признанието на престижни акредитиращи институции като
Британския съвет по акредитация, Британското общество
по психология, Британското компютърно общество, както
и Асоциацията за акредитиране на магистърски програми
по бизнес администрация (АМБА) и други.  Всички те допринасят за репутацията на CITY College като водеща образователна институция в Югоизточна Европа.   
За повече информация:
acadreg@city.academic.gr
www.city.academic.gr

Το CITY College είναι το Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου
του Sheffield στη Θεσσαλονίκη. Συνδέοντας τη Μεγ. Βρετανία με τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, το CITY προσφέρει την
ευκαιρία στους φοιτητές να αποκτήσουν το διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο του Πανεπιστημίου του Sheffield.
To Πανεπιστήμιο του Sheffield κορυφαίο βρετανικό
πανεπιστήμιο με εξαιρετικές επιδόσεις στην έρευνα. Οι
παγκόσμιες κατατάξεις πανεπιστήμιων κατατάσσουν το
Πανεπιστήμιο του Sheffield ανάμεσα στα 100 καλύτερα
πανεπιστήμια του κόσμου και στα 20 καλύτερα στη Μεγ.
Βρετανία. Ανήκει δηλαδή στο 1% των κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου.
Το CITY διαθέτει τρία ακαδημαϊκά τμήματα (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών, Τμήμα Πληροφορικής
και Τμήμα Ψυχολογίας) και προσφέρει πτυχιακά (Bachelor’s)
και μεταπτυχιακά (Master’s) προγράμματα μεταξύ των
οποίων και το Executive MBA, το οποίο προσφέρεται ταυτόχρονα στην Θεσσαλονίκη (Ελλάδα), στο Βελιγράδι (Σερβία) στο Βουκουρέστι (Ρουμανία) και πρόσφατα στο Κίεβο
(Ουκρανία).
Το διακεκριμένο, μόνιμο, ακαδημαϊκό προσωπικό του
CITY, η ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, το διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον, καθώς και η πιστοποίηση από
επίσημους Βρετανικούς φορείς (πχ. το Βρετανικό Συμβούλιο
Αναγνώρισης – BAC, τη Βρετανική Ένωση Ψυχολόγων -BPS
και την Ένωση Πληροφορικής Βρετανίας – BCS και τo διεθνή
φορέα πιστοποίησης ‘Association of MBAs’ – AMBA) συνθέτουν το προφίλ του CITY και συμβάλλουν στη φήμη του ως
κορυφαίου ακαδημαϊκού ιδρύματος.  
acadreg@city.academic.gr
www.city.academic.gr

Eurofast: празнува награждаването си като „Данъчна
компания на Кипър за 2009”

Н

Η EUROFAST γιορτάζει την απονομή του βραβείου
Cyprus Tax Firm 2009

а 1 юни 2009 година Eurofast отпразнува заедно с
приятели и сътрудници получаването на наградата
„Данъчна компания на Кипър за 2009”. Наградата бе
присъдена на Eurofast Taxand през месец май на церемония
по раздаването на Европейските данъчни награди на сп.
International Tax Review. Eurofast получава това световно признание за извършените професионални данъчни консулта-
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Η EUROFAST γιόρτασε, μαζί με φίλους και συνεργάτες της, την 1η
Ιουνίου, 2009, την απονομή του βραβείου του Cyprus Tax Firm 2009
που απονεμήθηκε στην Eurofast Taxand τον περασμένο μήνα, στα
European Tax Awards του International Tax Review. Η Eurofast έχει
επιτύχει την παγκόσμια αναγνώρισή της αυτό το χρόνο, για τις
εξαιρετικές φορολογικές συμβουλές, ικανότητες και καινοτομίες το
2008, στον τομέα του Διεθνούς Φορολογικού Προγραμματισμού.

Ιούνιος – Ιούλιος 2009

Στο επικεντρο

ции, умения и новаторски идеи през 2008 година в областта
на международното данъчно планиране.
Eurofast бе отличена и от сп. World Finance като най-добрата
международна данъчна компания в Кипър за 2009 година, а
сп. International Tax Review нареди Eurofast сред най-изявените
компании в категорията Tier One Tax Transactional Practice.
И още едно признание. Eurofast получи през този месец
отличието „Най-добър регионален бизнес партньор в Югоизточна Европа” от Mass Media International.
Този успех се дължи на всички 150 души, които съставляват екипа на Eurofast във всички наши офиси и които допринесоха за това отличие.     

Εκτός από την απονομή του βραβείου αυτού, η EUROFAST
έχει εκλεγεί ως η Best International Tax Firm in Cyrpus 2009
από το περιοδικό World Finance και καταταγεί στο Tier One Tax
Transactional Practice από επισκόπηση του International Tax
Review.
Και άλλη μία διακρίση. Η EUROFAST  διακρίθηκε αυτόν τον
μήνα ως Best Regional Business Partner in South East Europe από
το Μαss Media International.
Η επιτυχία αυτή ανήκει στο σύνολο και στα 150 άτομα που
αποτελούν την ομάδα της EUROFAST  σε όλα τα Γραφεία μας, τα
οποία έπαιξαν σημαντικό ρόλο.       

За повече информация:
www.taxand.com и www.eurofast.net

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο
www.taxand.com και στο www.eurofast.net

Стантън Чейс София вече
е акционер с право на глас в
Стантън Чейс Интернешънъл

П

рез месец май Стантън Чейс София стана акционер с
право на глас в Стантън Чейс Интернешънъл. Това бе
обявено на 39-тата Глобална среща на управляващите
партньори в Дубай в началото на май 2009 година. Дарина
Пенева, управляващ съдружник за България, представи постиженията на компанията и по-нататъшните планове за развитие
в страната.
Както при много от големите компании за директен подбор
на ръководен персонал, така и Стантън Чейс е мрежа от независими компании, които споделят общ бранд, клиенти, ресурси и
специализация по сектори.
Стантън Чейс София е създадена през 2006 година с активната подкрепа на гръцкия офис на компанията. От самото
начало българският офис успява да привлече за свои клиенти
международни компании от различни отрасли на икономиката като DHL, EU Pharmacia, Marsh, Metro Cash & Carry, Red Bull
и Nokia.
Eкипът успешно налага модела на специализация на консултанти и рисърчъри в следните направления: финансови
услуги, технологии и телекомуникации, индустрия, потребителски стоки и услуги и фармацевтика и здравеопазване. За
кратко време компанията успява да утвърди позициите си сред
консултантските компании в страната, като същевременно
непрекъснато разширява портфолиото си от услуги според
търсенето на местния пазар.
Освен директен подбор на ръководен персонал, компанията предлага комплексен подход при провеждане на интервю
и оценка на лидерски умения. Сред клиентите на Стантън
Чейс София са компании като Coca-Cola, Bayer, Siemens и EFG
Eurobank. Стантън Чейс София е член на бизнес асоциации като
Американската търговска камара, Българския форум на бизнес
лидерите, БАУРЧР и Гръцкия бизнес съвет в България.    

Η Stanton Chase Sofia είναι τώρα
μέτοχος με δικαίωμα ψήφου στην
Stanton Chase International

Τον Μάιο η Stanton Chase Sofia έγινε μέτοχος με δικαίωμα ψήφου
στην Stanton Chase International. Αυτό ανακοινώθηκε στην 39η
παγκόσμια συνάντηση των εταίρων στο Ντουμπάι στις αρχές του
μήνα. Η κ. Νταρίνα Πένεβα, Διευθύνων Εταίρος για τη Βουλγαρία,
παρουσίασε τα επιτεύγματα της εταιρείας και τα περαιτέρω σχέδια για ανάπτυξη στην χώρα.
Όπως πολλές μεγάλες εταιρείες άμεσης επιλογή    διευθυντικών στελεχών, έτσι και η Stanton Chase είναι ένα δίκτυο από
ανεξάρτητες εταιρείες οι οποίες έχουν ένα κοινό σήμα, πελάτες,
πόρους και εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς. Η Stanton
Chase Sofia ιδρύθηκε το 2006 με την ενεργό υποστήριξη του
ελληνικού γραφείου της εταιρείας. Από την ίδια αρχή, το βουλγαρικό γραφείο κατόρθωσε να προσελκύσει ως πελάτες διεθνείς
εταιρείες από διάφορους τομείς της οικονομίας, όπως DHL, ΕΕ
Pharmacia, Marsh, Metro Cash & Carry, Red Bull και Nokia. Η
ομάδα με επιτυχία υλοποιεί το μοντέλο εξειδίκευσης των συμβούλων και των researchers στους εξής τομείς: χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τεχνολογίες και τηλεπικοινωνίες, βιομηχανία,
καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες, φαρμακευτική και υγειονομική περίθαλψη. Σε μικρό χρονικό διάστημα η εταιρία κατάφερε να εδραιώσει τις θέσεις της ανάμεσα στις συμβουλευτικές
εταιρείες στη χώρα, ενώ συνεχώς διευρύνει το φάσμα των υπηρεσιών της ανάλογα με τη ζήτηση στην εγχώρια αγορά. Εκτός
από την άμεση πρόσληψη διευθυντικών στελεχών, η εταιρεία
προσφέρει ολοκληρωμένη προσέγγιση στις συνεντεύξεις και
τις αξιολογήσεις των ηγετικών δεξιοτήτων. Μεταξύ των πελατών
της Stanton Chase Sofia είναι εταιρείες όπως Coca-Cola, Bayer,
Siemens και EFG Eurobank. Η Stanton Chase Sofia είναι μέλος
επιχειρηματικών ενώσεων όπως Αμερικανικό Επιμελητήριο,
Bulgarian Business Leaders Forum, Βουλγαρική Ένωση για τη
Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Ελληνικό
Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία.     
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Снимка: V + O

Партньорства между членове

ЕКО&V+O - екип със
сбъднати идеи

Е

EKO & V+O – μια ομάδα με
ιδέες υλοποιούμενες

КО България и PR агенция V+O
Communication сме заедно от 2004 година - пет
години, в които живеем с един пулс и желание
да правим все по-полезни неща. Оттогава случваме корпоративни и социални проекти, събития, празници, с които се гордеем, а имаме идеи
и за още много.
Заедно работим с грижа за клиентите на ЕКО, като държим
на приятелския тон и личните послания към тях. Срещаме
нашите общи предизвикателства с позитивно отношение и с
разбирането, че те ни правят по-мъдри и по-сплотени.
ЕКО България развива корпоративни и социални проекти,
в които Агенцията се включва с креативни PR решения. Така
правим дейността на ЕКО видима за хората и подчертаваме

38

Η EΚO Bulgaria και η εταιρεία συμβούλων εταιρικής επικοινωνίας V+O Communication είναι μαζί από το 2004 και τα τελευταία πέντε χρόνια δουλεύουν εντατικά στην κατεύθυνση οργάνωσης πρωτοβουλιών με χρήσιμα και ωφέλιμα αποτελέσματα για την
τοπική κοινωνία.
Κατά την περίοδο αυτή, αναλάβαμε και υποστηρίξαμε εταιρικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες, εκδηλώσεις και γεγονότα, για τα
οποία είμαστε υπερήφανοι, ενώ επί του παρόντος υπάρχουν ενδιαφέρουσες ιδέες και για αρκετά ακόμη.
Στην ΕΚΟ και στην V+O δουλεύουμε από κοινού και με φροντίδα για τους πελάτες της ΕΚΟ, φροντίζοντας να επιλέγουμε
κατάλληλα τα μηνύματά μας. Αντιμετωπίζουμε θετικά τις κοινές
μας προκλήσεις, με την πεποίθηση ότι θα βγούμε από αυτές σοφότεροι και πιο δεμένοι ως ομάδα.

Ιούνιος – Ιούλιος 2009

Η ΕΚΟ Bulgaria αναπτύσσει εταιρικά και κοινωνικά έργα, στα
οποία η V+O Communication συμμετέχει με δημιουργικές PR
λύσεις. Έτσι κάνουμε τις δραστηριότητες της ΕΚΟ ορατές προς
το κοινό και υπογραμμίζουμε την υπεύθυνη προσέγγιση της εταιρίας προς τους πελάτες, συνεργάτες και φίλους της, αλλά και στη
βουλγαρική κοινωνία ευρύτερα.
Μεταξύ των πιο επιτυχημένων έργων μας είναι το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης «Πάρε όταν φτάσεις!», το οποίο ξεκινήσαμε ακόμα στην αρχή της συνεργασίας μας
και με την υποστήριξη της βουλγαρικής Τροχαίας. Με ένα συναισθηματικό και θετικό μήνυμα, η καμπάνια αυτή απευθύνεται στους
οδηγούς ώστε να είναι προσεκτικοί στο δρόμο και εξελίσσεται με
πρακτικές δραστηριότητες. Σήμερα η καμπάνια δεν είναι απλά
αναγνωρίσιμη, αλλά κερδίζει όλο και περισσότερους οπαδούς.
Πρεσβευτές της καμπάνιας «Πάρε όταν φτάσεις!» είναι η ποπ
τραγουδίστρια Μαριάνα Ποπόβα, ο ηθοποιός Κράσι Ριάντκοβ, ο
οδηγός αγώνων Κρουμ Ντόντσεβ, ο καθηγητής Χάρολντ Λέσκε −
σχεδιαστής αυτοκινήτων, η DaimlerChrysler καθώς και οι απόφοιτοι του 2008 από το Ισπανικό Λύκειο στη Σόφια. Με τη βοήθειά
τους οι ιδέες της καμπάνιας έχουν αγγίξει τις καρδιές πολλών
ανθρώπων.
Χάρη σε αυτούς, το 2007 και το 2008 500 000 αυτοκόλλητα και
200 000 εγχειρίδια του προσεκτικού οδηγού βρέθηκαν στα χέρια
οδηγών από όλη τη χώρα. Το 2007, στις δράσεις «Σωτήρες στο
δρόμο» και «Σκέψου νηφάλια» για την προώθηση της οδήγησης
με προσοχή και χωρίς αλκοόλ, οι πρεσβευτές διένειμαν 1000 σετ
εκτάκτου ανάγκης για αυτοκίνητα. Το 2008 μπήκαν σε νυχτερινά
κέντρα στην πρωτεύουσα όπου κάλεσαν τους πελάτες να καταναλώνουν με σύνεση και να μη οδηγούν όταν έχουν πιει και τους
έκαναν δώρο συσκευές αλκοτέστ με το λογότυπο της καμπάνιας.
Отляво надясно: Светлана Савова, управител на ПР агенция “V+O Communications”,
Нана Серкеджиева, PR на ЕКО България и Роберто Дзангранди, президент на Европейската PR конфедерация (CERP)
Από αριστερά προς τα δεξιά: η Σβετλάνα Σάβοβα, Διευθύντρια της εταιρείας PR «V+O
Communications», η Νάνα Σερκεντζίεβα, PR της ΕΚΟ Βουλγαρίας και ο Roberto
Dzangrandi, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Δημοσίων Σχέσεων (CERP)

Снимка: V + O

отговорното отношение на компанията към нейните клиенти,
партньори и приятели.
Сред най-успешните ни проекти е дългосрочната програма за корпоративна социална отговорност „Обади се,
като стигнеш!”, която започнахме още в началото на нашето
партньорство с подкрепата на КАТ. С емоционалното си и позитивно послание тя се обръща към шофьорите да бъдат разумни
на пътя и се развива с дейности с практическа насоченост. В
момента кампанията е не просто разпознаваема, а печели все
повече съмишленици.
Посланици на кампанията „Обади се, като стигнеш!”са
поп-певицата Мариана Попова, актьорът Краси Радков, автомобилният състезател Крум Дончев, проф. Харолд Лешке −
автомобилен дизайнер, DаimlerChrysler, както и Випуск 2008’ на
Испанската гимназия в София. Чрез тях идеите на кампанията
достигат до сърцата на много хора.
С тяхна помощ през 2007 и 2008 година 500 000 стикера и
200 000 Пътеводителя на разумния шофьор достигнаха до
шофьори в цялата страна. През 2007 година в акциите „Спасители на пътя” и „Мисли трезво” за насърчаване на безопасността
и трезвото шофиране, посланиците раздадоха 1000 комплекта
за пътна безопасност. През 2008 година влязоха в столични
нощни клубове, където призоваха клиентите да консумират
разумно и да не карат пили, като им раздадоха дрегери с логото
на кампанията. В месеца на разумното шофиране, който е и
месец на абитуриентските балове, учениците от Випуск 2008’
на Испанската гимназия призоваха своите връстници да
бъдат разумни зад волана и да не помрачават празника си.
В началото на 2009 година „Обади се, като стигнеш!” стана
послание и на любителите на непознати дестинации, за които
Икономедиа и ЕКО издадоха книгата „Непознатата България”.
В 46 истории пътеводителят описва пъстри и живи картини от
малко популярни места в България, среща читателите с интересни хора и запалва желанието им да станат пътешественици.
През 2009 година „Обади се, като стигнеш!” се обърна и към
младите шофьори. Кампанията се разви в нов формат с първото
радио риалити за безопасно шофиране „Обади се, като стигнеш!” по Дарик радио . В него петима млади водачи, без особен
опит зад волана, преминаха през обучение по безопасно шофиране в различна
среда. В надпревара за голямата награда –
500 литра гориво от ЕКО, петимата сами
осъзнаха, че безопасността на пътя е и
тяхна лична отговорност. Слушателите на
Дарик пък научиха полезни съвети, свързани с разумното и икономично шофиране и също спечелиха награди от ЕКО.
С грижа за безопасността на децата
ЕКО изгради първата детска площадка
„ЕКО Сити”, на която те с игри да научават правилата за безопасност. В автентичната градска среда с пътни знаци, светофари, пешеходни пътеки, но на безопасно
място, децата без усилие ще запомнят
как сами да се грижат за своята безопасност на пътя. Ще пораснат отговорни, ще
напомнят на родителите си правилата за
безопасност. Площадката няма аналог в
България и се намира на бензиностанция
ЕКО, бул. „България”.
За най-малките участници в движението ЕКО създаде и първия по рода си

Στο επικεντρο
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Детски сет за пътуване – книжка с четири флумастера с
игри и задачи по безопасност за деца от три до осем години. Тя
поднася на малчуганите основните правила за безопасност на
достъпен език и прави приятно пътуването на задната седалка.
Логото на кампанията оживява от страниците на сета като детски герой, който напомня на децата и техните родители: „Обади
се, като стигнеш!”
До края на годината ЕКО и V+O планираме още много и
разнообразни активности, които да популяризират корпоративните ценности на компанията от една страна, и да направят
още по-ефективна и близка до хората социално отговорната
кампания „Обади се, като стигнеш!”.
Нашето партньорство бе удостоено с тазгодишната награда
на Българското дружество за връзки с обществеността в категорията „PR събитие” по повод Петия рожден ден на ЕКО. Това
е поредната награда – доказателство, че усилията ни са забележими и дават добър резултат. Сред останалите ни награди са:
Годишна награда за отговорен бизнес за 2008 година в категория
„Маркетинг, свързан с кауза” на Българския форум на бизнес
лидерите (2009), Годишна награда за отговорен бизнес за 2007
година в категория „Инвеститор в обществото” на Българския
форум на бизнес лидерите (2007), Специалната награда на Съюза
на работодателите в категория „Социална кампания” на форума
на Българското дружество за връзки с обществеността.
Екипът ЕКО&V+O си пожелава да има много поводи за
положителни емоции и възможност да ги споделя с повече приятели и съмишленици.    
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Κατά το μήνα της προσεκτικής οδήγησης, που είναι και ο
μήνας των χορών των λυκείων, οι απόφοιτοι του 2008 από το
Ισπανικό Λύκειο κάλεσαν τους συνομηλίκους τους να είναι πιο
προσεκτικοί πίσω από το τιμόνι και να μην καταστρέφουν τη
γιορτή τους.
Στις αρχές του 2009, το «Πάρε όταν φτάσεις!» έγινε σύνθημα
και για τους λάτρεις των άγνωστων προορισμών, για τους οποίους η Economedia και η ΕΚΟ εξέδωσαν το βιβλίο «Η Άγνωστη
Βουλγαρία». Σε 46 ιστορίες ο οδηγός περιγράφει πολύχρωμες
και ζωντανές εικόνες από λιγότερο δημοφιλείς τοποθεσίες στη
Βουλγαρία, γνωρίζει στους αναγνώστες ενδιαφέροντα άτομα και
ενθαρρύνει την επιθυμία τους να ταξιδέψουν.
Το 2009 το «Πάρε όταν φτάσεις!» στράφηκε προς τους νεαρούς οδηγούς. Η καμπάνια εξελίχθηκε και πήρε νέα μορφή με την
πρώτη reality εκπομπή αφιερωμένη στην ασφαλή οδήγηση «Πάρε
όταν φτάσεις!» στο ραδιόφωνο Darik. Σε αυτήν, πέντε νεαροί
οδηγοί, χωρίς ιδιαίτερη εμπειρία στο τιμόνι, εκπαιδεύτηκαν σε
ασφαλή οδήγηση σε διαφορετικό περιβάλλον. Στο διαγωνισμό
για το μεγάλο βραβείο – 500 λίτρα καύσιμου από την ΕΚΟ - οι
πέντε οδηγοί μόνοι τους συνειδητοποίησαν ότι η οδική ασφάλεια
είναι και προσωπική τους ευθύνη. Οι ακροατές του Darik από την
πλευρά τους έλαβαν χρήσιμες συμβουλές σχετικά με τη συνετή
και οικονομικότερη οδήγηση και κέρδισαν δώρα από την ΕΚΟ.
Με φροντίδα για την ασφάλεια των παιδιών, η ΕΚΟ έχτισε
την πρώτη παιδική χαρά «ΕΚΟ City», όπου τα παιδιά θα μπορούν
να μαθαίνουν μέσω παιχνιδιών τους κανόνες οδηγικής ασφάλειας. Σε αυθεντικό αστικό περιβάλλον με σήματα κυκλοφορίας,
φανάρια, διαβάσεις πεζών, αλλά και σε ασφαλές περιβάλλον, τα
παιδιά θα μάθουν χωρίς κόπο πώς να φροντίζουν μόνα τους για
την ασφάλειά τους στο δρόμο. Θα μεγαλώσουν υπεύθυνα και
θα υπενθυμίζουν στους γονείς τους τους κανόνες ασφαλείας. Η
παιδική χαρά είναι μοναδική στη Βουλγαρία και βρίσκεται στο
πρατήριο βενζίνης ΕΚΟ στη λεωφόρο «Βουλγαρία».
Για τους πιο μικρούς συμμετέχοντες στην κυκλοφορία, η ΕΚΟ
δημιούργησε το πρώτο Παιδικό σετ ταξιδιού, ένα βιβλίο με τέσσερα κραγιόνια και με παιχνίδια και ασκήσεις ασφαλείας για παιδιά τριών έως οκτώ ετών. Παρουσιάζει στα παιδιά τους βασικούς
κανόνες ασφαλείας σε κατανοητή γλώσσα και κάνει ευχάριστο
το ταξίδι στο πίσω κάθισμα. Το λογότυπο της εκστρατείας στις
σελίδες του σετ έχει το ρόλο ενός παιδικού ήρωα που υπενθυμίζει
στα παιδιά και στους γονείς τους: Πάρε όταν φτάσεις!
Μέχρι το τέλος του έτους, η ΕΚΟ και η V+O σχεδιάζουμε
ακόμα πολλές και ποικίλες δραστηριότητες οι οποίες να προωθούν τις εταιρικές αξίες από τη μία, και από την άλλη να κάνουν
ακόμα πιο αποτελεσματική και ανθρώπινη την κοινωνικά υπεύθυνη καμπάνια «Πάρε όταν φτάσεις!».
Η συνεργασία μας έχει τιμηθεί με το φετινό βραβείο της
Βουλγαρικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων στην κατηγορία «PR
γεγονός» με αφορμή την πέμπτη επέτειο της ΕΚΟ. Αυτό είναι
άλλο ένα βραβείο–απόδειξη ότι οι προσπάθειές μας είναι ορατές
και έχουν καλό αποτέλεσμα. Μεταξύ των υπόλοιπων βραβείων
μας βρίσκονται και το ετήσιο βραβείο για υπεύθυνη επιχείρηση
για το 2008 στην κατηγορία «Μάρκετινγκ με ευγενή στόχο» του
Bulgarian Business Leaders Forum (2009), το ετήσιο βραβείο για
υπεύθυνη επιχείρηση για το 2007 στην κατηγορία «Επενδυτής
στην κοινωνία» στο Bulgarian Business Leaders Forum (2007)
και το ειδικό βραβείο της Ένωσης Εργοδοτών στην κατηγορία
«Κοινωνική εκστρατεία» του φόρουμ της Βουλγαρικής Εταιρείας
Δημοσίων Σχέσεων.
Η ομάδα ΕΚΟ & V+O εύχεται να της δίδονται πάντα πολλές
αφορμές για θετικά συναισθήματα και ευκαιρίες να τα μοιράζεται
με περισσότερους φίλους και συνεργάτες.   

юни - юли 2009
Снимка: Парк Хотел Пирин

ДЕСТИНАЦИИ

Лятна благодат
по време на криза
Светлана Гинева

П

рез последните няколко месеца от сутрин до
вечер думата „криза” изтича през всички канали за
масова информация и, изглежда, удобно предлага
отговор на неудобните въпроси. Медиите оповестяват песимистични прогнози и сигурни факти
за тежкото състояние на световната икономика.  Не малко се
изписа и за тревожните очаквания на българския туризъм за
летния сезон. В медийното пространство се завъртяха цифри
като 20% спад на записванията за черноморските ни курорти,  
водещи съответно до недостатъчна заетост на хотелите и наполовина по-кратък летен сезон. Някои собственици на хотели
дори обмислят да оставят базите си затворени за цялото лято.
Но от друга страна има собственици, които приемат кризата
като благоприятна възможност да изпробват нови концепции
за привличане на туристи.  Или поне правят опит да извлекат
максимума от ресурсите, с които разполагат. Такъв е случаят с
Парк Хотел Пирин***** в  град  Сандански.  Разположен в този
топъл, закътан между планински хребети малък град, хотелът
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Καλοκαιρινή
απόλαυση σε
καιρό κρίσης

ΣβετλΑνα ΓκΙνεβα

Τους τελευταίους μήνες, από το πρωί ως το βράδυ η λέξη «κρίση»
ρέει από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και φαίνεται να προσφέρει  βολική  απάντηση σε άβολες ερωτήσεις.  Τα ΜΜΕ ανακοινώνουν απαισιόδοξες προβλέψεις και σίγουρα επερχόμενα  για τη
σοβαρή κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας.  Δεν είναι λίγα τα
άρθρα και για τις απαισιόδοξες προσδοκίες του βουλγαρικού τουρισμού για τη θερινή περίοδο. Στο χώρο των ΜΜΕ είδαμε αριθμούς
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е най-новото попълнение в колекцията на Sharlopov Hotels.  
С натрупан 10-годишен опит в областта на хотелиерството,
компанията се гордее с факта, че предлага комплексен туристически пакет на своите клиенти. Туристите могат да направят
културно-историческа обиколка на страната, комбинирана
със здравен и спа, зимен, екологичен или селски туризъм,
използвайки базите на компанията в ключови туристически
дестинации на страната.
„На фона на световната финансова криза ние не можем да
бъдем отделно съществуващ стопански субект. Разбира се, разработили сме специална стратегия за привличане на туристи.
Създали сме и промотираме пакетни почивки с включени спа
и други допълнителни услуги, които са доказали своята атрактивност сред нашите постоянни гости не само от България,

но и от съседните балкански страни”, казва Фиданка Котева,
мениджър „Маркетинг и продажби” към Парк Хотел Пирин.
Хотелът има признанието на Европейската aсоциация по
балнеология и спа туризъм за високото качество на предлаганите спа услуги. Екзотичният спа център на комплекса
използва лечебната минерална вода, с която Сандански е
известен от древни времена. Разположен близо до границата с
южната ни съседка Гърция, градът се счита за най-слънчевото
място в България, което съчетава  мекият климат на Средиземноморието със зелените хребети на Пирин.
Петзвездният красавец разполага със 76 двойни стаи,
шест луксозни и два президентски апартамента, както и детска стая. Специалните оферти включват възможност за незабравимо сватбено тържество с целия комфорт и лукс, който
хотелът предлага. Но най-привлекателна, особено за гости от
чужбина, е офертата „Опознай България”,  която е част от програмата на Българския туристически съюз. В региона на Парк
Хотел Пирин – Сандански попада Банско, най-известният ски
курорт на страната. Там могат да се разгледат няколкото исторически музея, сред които и този на Никола Вапцаров (1909 –
1942), един от големите български поети, както и църквата „Св.
Троица”. Пред  любителите на силни усещания стои изпитанието връх Вихрен – най-високият връх на Пирин (2914 м), който
веднъж покорен, се реваншира със спираща дъха гледка и внушава у всеки катерач усещането, че е единствен победител.
Гостите на хотела могат да направят разходка и до Мелник, най-малкият град в България, който се намира на 22 км
югоизточно от Сандански и има едва 382 жители. Мелник не

Προορισμοι

όπως 20 τοις εκατό μείωση των κρατήσεων για τα θέρετρα της
Μαύρης Θάλασσας, κάτι που λογικά θα οδηγήσει τα ξενοδοχεία
σε ανεπαρκή  πληρότητα και σε δυο φορές συντομώτερη θερινή
σεζόν. Ορισμένοι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων σκέφτονται ακόμη και
να τα αφήσουν κλειστά για ολόκληρο το καλοκαίρι.
Αλλά από την άλλη, υπάρχουν ξενοδόχοι οι οποίοι βλέπουν
την κρίση ως μια καλή ευκαιρία να δοκιμάσουν νέες ιδέες για την
προσέλκυση τουριστών.   Ή τουλάχιστον να προσπαθήσουν να
αξιοποιήσουν στο έπακρο τους διαθέσιμους πόρους. Αυτή είναι
η περίπτωση με το ξενοδοχείο-πάρκο Πίριν***** στην πόλη του
Σαντάνσκι.  Σ’αυτή τη ζεστή, προστατευόμενη μεταξύ των ορεινών κορυφογραμμών μικρή πόλη, το ξενοδοχείο είναι η νεότερη
προσθήκη στη συλλογή των  Sharlopov Hotels.  Με ήδη 10 χρόνια
εμπειρίας στον   ξενοδοχειακό χώρο, η εταιρία είναι περήφανη
για το γεγονός ότι προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο
στους πελάτες της. Οι τουρίστες μπορούν να κάνουν τον
πολιτιστικό και ιστορικό γύρο της χώρας σε συνδυασμό
με τουρισμό υγείας και spa, χειμερινό, περιβαλλοντικό ή
αγροτικό τουρισμό, χρησιμοποιώντας τις εγκαταστάσεις
της εταιρείας σε βασικούς τουριστικούς προορισμούς της
χώρας.
«Στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης  
δεν μπορούμε να είμαστε επιχείρηση μεμονωμένη.  Ετσι,
έχουμε αναπτύξει μια συγκεκριμένη στρατηγική για την
προσέλκυση τουριστών. Έχουμε δημιουργήσει και προωθούμε πακέτα διακοπών συμπεριλαμβανομένων spa και
άλλων υπηρεσιών που έχουν αποδείξει την ελκυστικότητά
τους για τους τακτικούς επισκέπτες μας όχι μόνο από τη
Βουλγαρία αλλά και από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες »,
λέει η κ. Φιντάνκα Κότεβα, Διευθύντρια Μάρκετινγκ και
Πωλήσεων στο ξενοδοχείο-πάρκο Πίριν.  
Το ξενοδοχείο έχει την αναγνώριση του Ευρωπαϊκού
Συνδέσμου Υδροθεραπευτικού και Spa Tουρισμού για την
υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών spa που προσφέρει. Το εξωτικό
spa κέντρο του ξενοδοχείου χρησιμοποιεί το ιαματικό μεταλλικό
νερό για το οποίο το Σαντάνσκι φημίζεται από την αρχαιότητα.
Καθώς βρίσκεται κοντά στα σύνορα με το νότιο γείτονά μας, την
Ελλάδα, η πόλη θεωρείται ο πιο ηλιόλουστος τόπος στη Βουλγαρία, ο οποίος συνδυάζει το ήπιο κλίμα της Μεσογείου με τις πράσινες κορυφογραμμές του Πίριν.
Αυτό το όμορφο ξενοδοχείο πέντε αστέρων έχει 76 δίκλινα
δωμάτια, έξι πολυτελείς και δύο προεδρικές σουίτες καθώς και
παιδική χαρά. Οι ειδικές προσφορές περιλαμβάνουν δυνατότητα
για έναν αξέχαστο γάμο με όλες τις ανέσεις και την πολυτέλεια που
προσφέρει το ξενοδοχείο. Αλλά το πιο ελκυστικό, και ιδιαίτερα
για τους επισκέπτες από το εξωτερικό, είναι η προσφορά «Γνωρίστε τη Βουλγαρία», που αποτελεί μέρος του προγράμματος της
Βουλγαρικής Τουριστικής Ένωσης. Στην περιοχή του ξενοδοχείουπάρκου Πίριν-Σαντάνσκι είναι το Μπάνσκο − το πιο δημοφιλές
χιονοδρομικό κέντρο της χώρας. Εκεί , ενδιαφέρον παρουσιάζουν
τα κάμποσα ιστορικά μουσεία, ανάμεσα στα οποία είναι και εκείνο
του Νικόλα Βαπτσάροφ (1909 - 1942), έναν από τους σημαντικότερους Βούλγαρους ποιητές, καθώς και η Εκκλησία της Αγ. Τριάδος.
Μπροστά στους λάτρεις των πρωτότυπων αισθήσεων βρίσκεται  η
πρόκληση της κορυφής Βίχρεν – η υψηλότερη κορυφή του Πίριν
(2914 μ), η οποία − εφόσον βρεθείτε εκεί, σας προσφέρει μια θέα
που κόβει την ανάσα και κάνει τον ορειβάτη να νιώθει σαν  υπέρτατος  νικητής.
Οι επισκέπτες του ξενοδοχείου μπορούν να κάνουν μια βόλτα
και στο Μέλνικ, τη μικρότερη πόλη της Βουλγαρίας που βρίσκεται σε 22 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Σαντάνσκι και έχει μόνο
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е екзотичен град, но специфичната му атмосфера, където се
промъква духът на няколко епохи, не оставя посетителя безразличен.  Смесица от нещо средновековно, възрожденско и
възвишено, днес Мелник се ползва със славата на производител на едно от най-хвалените български вина. Който веднъж
стигне до Мелник, не трябва да подминава природния феномен Мелнишки скални пирамиди − скални образувания с разнообразни форми, които отдавна са се превърнали в основна
туристическа атракция на региона.  В непосредствена близост
до Мелник се намира и средновековният Роженски манастир,
сравнително добре запазен и до днес.   
Но в България има и други прохладни планински места,
които освен с добрите си условия за зимен туризъм, предлагат особен уют, с дъх на смола и билки, и през лятото. Такъв
зелен оазис е Вила Стрезов, разположена в прохладните
гори на Боровец. Отворена целогодишно, вилата кани гостите си в сърцето на сигурно най-екстремната, вълшебна
и предизвикателна планина в България – Рила. Вилата е
построена в швейцарски алпийски стил, но се усеща и полъх
от средния американски Запад, нещо от кристално-чистия
въздух и сияние на Скалистите планини.   Независимо, че
вилата попада в категорията на петзвездния лукс, усещането за домашен уют е особено силно заради перденцата на
цветя, удобните кресла и цялостната атмосфера, излъчваща
топлина и свежест. Четири просторни стаи за осем души
предлагат модерно оборудване за максимален комфорт.
Вилата е обградена от високи борове, които като естествена
ограда оформят лятната градина, в която пък има беседка,
къщичка за барбекю и шестместно джакузи.
През лятото, най-привлекателното предложение на
Вила Стрезов е романтичният
пакет „Далеч от света”, който е
в състояние да омилостиви и
най-претенциозните клиенти.
Шампанско, отпускащ масаж
и разходка с файтон. Вечеря
на свещи с вина от подбрани
реколти. Въобще, релаксираща почивка сред живописните пейзажи, които Рила
разкрива. За летния сезон
също така важи и специалната оферта за резервации в
последната минута, чрез които
клиентите на Вила Стрезов
могат да спестят от 25 до 50%.
Ако някой анулира резервацията си малко преди запазената
дата, този, който резервира на
негово място получава процентната отстъпка. Намалението е валидно и ако гостите
просто позвънят 10 дни преди
желаната от тях дата и все още
има свободни стаи.   
Повече информация може да
откриете на: www.parkhotelpirin.com
www.villastresov.com. И двата сайта
имат версия на гръцки език.

44

382 κατοίκους. Το Μέλνικ δεν είναι εξωτική πόλη, αλλά   η ιδιαίτερη ατμόσφαιρά του, όπου συνδυλαζεται κι επιβιώνει  το πνεύμα
διαφορετικών  εποχών, δεν αφήνει κανένα επισκέπτη ασυγκίνητο.  
Μείγμα από κάτι μεσαιωνικό, κάτι αναγεννησιακό και μεγαλειώδες,
σήμερα το Μέλνικ απολαμβάνει τη δόξα του παραγωγού ενός από
τα πιο δημοφιλή βουλγαρικά κρασιά. Όποιος φτάσει μια φορά στο
Μέλνικ, δεν πρέπει να παραλήψει να δει τις αμμώδεις πυραμίδες
του Μέλνικ, βραχώδεις μορφές οι οποίες από παλιά έχουν γίνει το
κύριο τουριστικό αξιοθέατο της περιοχής.  Πολύ κοντά στο Μέλνικ
βρίσκεται και το μεσαιωνικό μοναστήρι του Ρόζεν, το οποίο είναι
σχετικά καλά διατηρημένο και σήμερα.   
Ωστόσο, στη Βουλγαρία υπάρχουν και άλλες δροσερές ορεινές
περιοχές, οι οποίες εκτός από καλές συνθήκες για χειμερινό τουρισμό, προσφέρουν και ειδική άνεση με άρωμα ρητίνης και βοτάνων,
και το καλοκαίρι. Τέτοια πράσινη όαση είναι η Βίλα Στρέζοφ η οποία
βρίσκεται στα δροσερά δάση του Μπόροβετς. Η βίλα λειτουργεί
όλο το χρόνο και καλεί τους επισκέπτες της στην καρδιά του ίσως
πιο extreme, μαγικού και προκλητικού βουνού στη Βουλγαρία –
Ρίλα. Η βίλα χτίστηκε κατά το ελβετικό αλπικό στιλ, αλλά μπορείτε
να νιώσετε και έμπνευση από τη Δυτική Αμερική – κάτι από τον
κρυστάλλινα καθαρό αέρα και τη λάμψη των Βραχωδών Ορών.  
Παρόλο που η βίλα ανήκει στην κατηγορία της πολυτέλειας πέντε
αστέρων, η αίσθηση της σπιτικής άνεσης είναι ιδιαίτερα έντονη
χάρη στις λουλουδένιες κουρτίνες , τα άνετα καθίσματα και όλη την
ατμόσφαιρα που  εκπέμπει λάμψη και φρεσκάδα. Τέσσερα ευρύχωρα δωμάτια για οχτώ άτομα διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό για
μέγιστη άνεση. Η βίλα περιβάλλεται από υψηλά πεύκα, τα οποία ως  
φυσικό φράχτης ,περικλείει τον καλοκαιρινό κήπο, όπου υπάρχει  
περίπτερο, σπιτάκι για μπάρμπεκιου και Jacuzzi με έξι θέσεις.
Το καλοκαίρι, η πιο ελκυστική
πρόταση της Βίλας Στρέζοφ είναι
το ρομαντικό πακέτο «Μακριά
από τον κόσμο», το οποίο είναι σε
θέση να ικανοποιήσει και τους πιο
απαιτητικούς πελάτες.  Σαμπάνια,
χαλαρωτικό μασάζ και βόλτα
με άμαξα. Δείπνο με κεριά με
εκλεκτά κρασιά. Σε γενικές γραμμές: ξεκούραστες διακοπές στα
γραφικά τοπία της Ρίλας. Για τη
θερινή περίοδο, επίσης, υπάρχει
ειδική προσφορά για κρατήσεις
της   τελευταίας   στιγμής, με τις
οποίες οι πελάτες της Βίλας Στρέζοφ μπορούν να εξοικονομήσουν
από 25 έως 50%. Εάν κάποιος
ακυρώσει την κράτησή του λίγο
πριν από την ημερομηνία της,
όποιος κάνει κράτηση στη θέση
του παίρνει έκπτωση.  Η έκπτωση
ισχύει εφόσον οι φιλοξενούμενοι
απλά καλέσουν 10 ημέρες πριν
από την επιθυμητή ημερομηνία
και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα
δωμάτια.   
Снимка: Вила Стрезов

ДЕСТИНАЦИИ

През лятото Вила Стрезов изглежда така.
Το καλοκαίρι η Βίλα Στρέζοφ φαίνεται έτσι.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο: www.parkhotelpirin.com
www.villastresov.com.
Και οι δύο ιστοσελίδες έχουν ελληνική
μετάφραση.

Снимка:  Бакхус

Ιούνιος – Ιούλιος 2009

Lifestyle

Нови
ресторанти
Καινούρια
εστιατόρια
ΜαρΙνα ΚαρακΟνοβα

Bar Park

Σόφια, οδός «Σίπκα» 26
0888 086 612
Αυτή η κεντρική γωνία απέναντι στον «Ιατρικό κήπο» (Doktorskata
gradina) μέχρι πρόσφατα φιλοξενούσε μια άχαρη πιτσαρία και
μετά από αυτήν εμφανίστηκε και εξαφανίστηκε ένα γραφείο ακινήτων. Τώρα το νέο Bar Park, τουλάχιστον κατά τις πρώτες ημέρες
του, φαίνεται να είναι το κατάλληλο μέρος για την τοποθεσία αυτή.
Είναι του τύπου bar&diner και προσελκύει το μάτι με πετυχημένο
διάκοσμο  –  έργο της Εβελίνα Κούρτεβα.  Οι ιδέες της είναι προφανείς όχι μόνο στα έπιπλα, τα φωτιστικά, ή το συνδυασμό των

Марина Караконова

Bar Park

София, ул. “Шипка” 26
0888 086 612
Централният ъгъл срещу Докторската градина беше зает
до неотдавна с неугледна пицария, а след нея се появи и
си отиде офис за недвижими имоти. Сега новият Bar Park,
поне в първите дни от откриването си изглежда адекватно
за това златно с местоположението си “петно”. Той е от типа
bar&diner и привлича погледите със сполучлив дизайн,
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чийто автор е Евелина Куртева. Мисъл личи не само в мебелите, осветителните тела, или съчетаването на цветове, а
в разпределението на пространството: оставено е място
за различни по големина компании. Барът отваря в осем
сутринта и предлага няколко варианта за закуска. Да изпиете чаша вино или дълъг коктейл по здрач на външния бар,
гледайки към Докторската градинка, е едно от не чак толкова многобройните удоволствия на София.
Качество на храната – много добро
Меню – включва салати, сандвичи и аламинути, но мястото си
е бар и не дава да се забрави, че пиенето тук е преди яденето
Винена листа – без претенции, но все пак има вина от Стария и Новия свят, както и български
Обслужване – прецизно
Интериор – модерен, всяка
част има различно настроение
Достъпност – място на кьоше
(ул. “Шипка“ и ул. „Сан Стефано“), идеален център, проблематично паркиране

Jazz Wine and Dine

София,
бул. “Ал. Стамболийски” 17
0887 937861, 980 7478
Един претенциозен ресторант,
който в голяма степен оправ
дава името си – има и jazz, макар
и “асансьорен”, има и wine –
листа с дебелина на тефтер,
в която вината са разделени
по произхода си, има и dine –
добре прецизирано, въпреки
няколкото правописни грешки
в менюто, без излишното разточителство на избора. Заведението предлага класически ястия:
четири от тях са със заешко месо,
заедно с тях ще намерите апетитно звучащите телешки стек с
гъши дроб и картофено пюре с трюфел, диви гъби, задушени
в зехтин, билки и марсала, рататуй, козе сирене върху ананас, салтимбока, миди Сен-Жак. Класата на готвача може да
се усети дори по семплия мус от овче сирене. Но продуктите,
ако се съди по прошутото в тортелините с пекорино прошуто
и доматен сос, не са много старателно подбрани. Тук се пита
дали искате хляб, но водата се налива веднага, зехтинът се
явява само при поискване, както и винената листа. Голяма
част от винената колекция е зад стъкло, където се показват
очевидно древни останки от стена – според сервитьорите„от
доста отдавна”.
Качество на храната – добро
Меню – добре обмислено, класическо
Винена листа – напълно задоволяваща
Обслужване – не отговаря съвсем на очевидната амбиция на
мястото
Интериор – преобладава дървото – и по стените, и по осветителните тела.
Достъпност – веднага след Евро-българския културен център.
Слизате по стълбище и минавате покрай “тунел”, който отвежда
в бар, който би трябвало да връща към 60-те години.    
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χρωμάτων αλλά και στην κατανομή του χώρου: υπάρχει αρκετός
χώρος για παρέες κάθε μεγέθους. Το μπαρ ανοίγει στις οκτώ το
πρωί και προσφέρει αρκετές   επιλογές για πρωινό. Το να πιείτε
ένα ποτήρι κρασί ή κοκτέιλ στο λυκόφως του εξωτερικού μπαρ με
θέα προς τον Ιατρικό κήπο είναι   μία από τις όχι πολλές διαθέσιμες
μικρές απολαύσεις της Σόφιας.
Ποιότητα των φαγητών – πολύ καλή
Μενού – περιλαμβάνει σαλάτες, σάντουιτς και πιάτα à la minute,
αλλά πρωτίστως ο τόπος είναι μπαρ, οπότε δεν επιτρέπει να ξεχαστεί ότι εδώ τα ποτά είναι πριν από το φαγητό
Λίστα κρασιών – χωρίς αξιώσεις, και όμως υπάρχουν κρασιά από
τον Παλαιό και Νέο Κόσμο και βουλγαρικά
Εξυπηρέτηση – ακριβής
Εσωτερικό – σύγχρονο, κάθε μέρος έχει διαφορετική διάθεση
Προσβασιμότητα – τοποθεσία σε
γωνία («Σίπκα» και «Σαν Στεφάνο»), το
απόλυτο κέντρο, δύσκολο πάρκιγκ
Снимка:  Бакхус

ЛАЙФСТАЙЛ

Jazz Wine and Dine

Σόφια , οδός «Αλ. Σταμπολίσκι» 17
0887 937861, 980 7478
Είναι ένα εστιατόριο με αξιώσεις, το
οποίο σε μεγάλο βαθμό δικαιολογεί
το όνομά του – υπάρχει και τζαζ (αν
και του τύπου που ακούς στον ανελκυστήρα), υπάρχει wine (αρκετά
μεγάλη λίστα κρασιών καθώς τα
κρασιά καταγράφονται ανά χώρες)
υπάρχει και dine ( σε κατάλληλη
μορφή, αν και με κάποια ορθογραφικά λάθη στο μενού) χωρίς περιττή
σπατάλη στην επιλογή.Το εστιατόριο
προσφέρει κλασικά πιάτα: τέσσερα
από αυτά είναι με κρέας κουνελιού,
μαζί με αυτά είναι και μοσχαρίσια
μπριζόλα με συκώτι χήνας και πουρέ
πατάτας με τρούφες, αχνιστά σε ελαιόλαδο άγρια μανιτάρια, βότανα και Marsala, Ratatouille, κατσικίσιο
τυρί σε ανανά, Saltimbocca, μύδια St Jacques. Η κλάση του μάγειρα
μπορεί να γίνει αισθητή ακόμα από το απλό μους πρόβειου τυριού.
Ωστόσο τα υλικά, αν κρίνουμε από το προσούτο στα τορτελίνι με
πεκορίνο προσούτο και σάλτσα τομάτας, δεν είναι πολύ προσεκτικά επιλεγμένα. Εδώ σας ρωτούν αν θέλετε ψωμί, αλλά το νερό
σερβίρεται αμέσως, το ελαιόλαδο σερβίρεται μόνο εάν ζητηθεί –
το ίδιο και η λίστα κρασιών. Μεγάλο μέρος της συλλογής κρασιών
είναι πίσω από γυαλί, όπου βρίσκονται και προφανώς αρχαία ερείπια από τοίχο, τα οποία σύμφωνα με τους σερβιτόρους είναι «από
πολύ παλιά».
Ποιότητα των φαγητών – καλή
Μενού – καλά σχεδιασμένο, κλασικό
Λίστα κρασιών – πλήρως ικανοποιητική
Εξυπηρέτηση – δεν ανταποκρίνεται εντελώς  στις προφανείς αξιώσεις του καταστήματος
Εσωτερικό – επικρατεί το ξύλο – τόσο στους τοίχους, όσο και στα
φωτιστικά.
Προσβασιμότητα – ακριβώς δίπλα στο Ευρω-βουλγαρικό Πολιτιστικό Κέντρο. Κατεβαίνετε τις σκάλες και προσπερνάτε ένα «τούνελ» το οποίο οδηγεί σε μπαρ, το οποίο θα έπρεπε να θυμίζει τη
δεκαετία του 60.    

Ιούνιος – Ιούλιος 2009

επερχομενες

Предстоящи събития

Επερχόμενες εκδηλώσεις

26-29 юли 2009 г.
Място: Интер Експо Център-София, България
Четвърта международна конференция, посветена
на технологии, приложими при програмирането на
софтуер и бази данни
Организатор: Институт за информационни,
управленски и съобщителни системи и технологии
http://www.icsoft.org/

26-29 Ιουλίου 2009
Τόπος: Inter Expo Center, Σόφια, Βουλγαρία
Τέταρτο διεθνές συνέδριο για τις τεχνολογίες που
εφαρμόζονται στον προγραμματισμό λογισμικού και
βάσεων δεδομένων
Διοργανωτής: Ινστιτούτο για συστήματα και τεχνολογίες
πληροφορικής, διαχείρισης και επικοινωνιών
http://www.icsoft.org/

12-15 август 2009 г.
Място: Хотел „Хилтън”, Истанбул, Турция
Конференция, посветена на научните разработки в
областта на глобалния бизнес и икономика
Организатор: Конференция
„Глобален бизнес и икономика”
http://www.jaabc.com/istanbul.html

12-15 Αυγούστου 2009
Τόπος: Ξενοδοχείο Hilton, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Διάσκεψη για τις επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα
της παγκόσμιας επιχειρηματικής δραστηριότητας και
οικονομίας
Διοργανωτής: Διάσκεψη «Παγκόσμια επιχειρηματική
δραστηριότητα και οικονομία»
http://www.jaabc.com/istanbul.html

3-5 септември 2009 г.
Място: Интер Експо Център – София, България
Изложение „Франчайзинг и предприемачество”
Организатор: Агенция Булгарреклама,
Българска франчайзингова асоциация
http://dev.bulgarreklama.com:8080/BRek/Main.
do?menuItemKey=1744-42&activityKey=137272&siteKey=1742-12&layoutKey=1746-974

3-5 Σεπτεμβρίου 2009
Τόπος: Inter Expo Center, Σόφια, Βουλγαρία
Έκθεση «Franchising και Επιχειρηματικότητα»
Διοργανωτής: Πρακτορείο Bulgarreklama, Βουλγαρική
Ένωση Franchising
http://dev.bulgarreklama.com:8080/BRek/Main.
do?menuItemKey=1744-42&activityKey=137272&siteKey=1742-12&layoutKey=1746-974

5-13 септември 2009 г.
Място: Международен изложбен център в Солун, Гърция
Международен панаир в Солун
Организатор: Хелекспо
http://www.helexpo.gr/default.aspx?lang=enUS&loc=1&page=1222

5-13 Σεπτεμβρίου 2009
Τόπος: Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της
Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
Διοργανωτής: Helexpo
http://www.helexpo.gr/default.aspx?lang=enUS&loc=1&p
age=1222

Септември 2009 г.
Място: к.к.” Св. Св. Константин и Елена”, България
Международна ИТ конференция, посветена на системите за автоматизация в инженерната и развойна
дейности
Организатор: Държавна агенция за информационни
технологии и съобщения, Технически университет-София
http://www.tu-sofia.bg/saer/index.html

Σεπτέμβριο 2009
Τόπος: Θέρετρο Άγιος Κωνσταντίνος και Ελένη, Βουλγαρία
Διεθνής διάσκεψη ΙΤ, αφιερωμένη στα συστήματα
αυτοματοποίησης για τις δραστηριότητες έρευνας και
ανάπτυξης
Διοργανωτής: Κρατική Υπηρεσία για Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας
http://www.tu-sofia.bg/saer/index.html

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

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
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Нови членове
на ГБСБ
Τα νέα μέλη του HBCB
ADV PRODIGY предоставя широк спектър от продукти
в сферата на професионалния маркетинг, TV продуцирането, рекламата и промоционалните услуги. Визията на
компанията за развитието на всеки клиент е откриването
и развитието на „общата картина”, както и предоставяне
на качество и нестандартни решения. Сред клиентите
на компанията са Germanos, Sony Ericsson, Henkel, Civitas
Advertising Company, гръцките министерства на развитието, здравеопазването, туризма, Epson, Ericsson Hellas.

Η ADV PRODIGY διαθέτει ευρύ φάσμα προϊόντων στον
τομέα του επαγγελματικού μάρκετινγκ, της τηλεοπτικής
παραγωγής, της διαφήμισης και των υπηρεσιών προώθησης. Το όραμα της εταιρείας για την ανάπτυξη του κάθε
πελάτη είναι η ανακάλυψη και η ανάπτυξη της «συνολικής
εικόνας», καθώς και η παροχή ποιότητας και προσαρμοσμένων λύσεων. Μεταξύ των πελατών της εταιρείας είναι
οι Germanos, Sony Ericsson, Henkel, Civitas Advertising
Company, τα Ελληνικά Υπουργεία Ανάπτυξης, Υγείας και
Τουρισμού και οι Epson και Ericsson Hellas.

КАРЕЛИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД е дъщерно дружество на
Karelia Tobacco Company,  най-големият гръцки производител на цигари.   Създадена през 2007 година, веднага
след влизането на България в Европейския съюз, дружеството се налага като цигарената компания с най-бързо
растящ пазарен дял в страната. Към момента държи пазарен дял от 13% и е лидер в сегмента Слимс. Наскоро на
пазара бяха пуснати и нови продуктови разновидности
с цел още по-голяма привлекателност за по-широк кръг
потребители.

Η KARELIA BULGARIA LTD. είναι θυγατρική της Karelia
Tobacco Company, της μεγαλύτερης ελληνικής βιομηχανίας
παραγωγής τσιγάρων.  Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2007, αμέσως
μετά την είσοδο της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
σήμερα επιδεικνύει το ταχύτερα αυξανόμενο μερίδιο αγοράς
στον τομέα της στη χώρα. Η εταιρεία κατέχει μερίδιο αγοράς
13% και ηγετική θέση στον τομέα Slims. Πρόσφατα στην
αγορά διατέθηκαν και νέες σειρές προϊόντων, προκειμένου
να διευρυνθεί περαιτέρω το target group.

ПРИНТАМАКС АД е един от първопроходците на българския пазар за дигитален печат и външна реклама.
Осланяйки се на международния си опит в областта на
печата, както и отличното високотехнологично оборудване, фирмата печели позиции сред водещи фирми в
рекламния бранш и големи организации. Продукцията на
„Принтамакс” АД се отличава с високо качество на печата,
материалите, мастилата и внимателното обслужване на
клиента съобразно неговите критерии и изисквания.
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Η PRINTAMAX S.A. είναι ένας από τους πρωτοπόρους στη
βουλγαρική αγορά ψηφιακής εκτύπωσης και υπαίθριας διαφήμισης. Βασιζόμενη στη διεθνή εμπειρία της στον τομέα της
εκτύπωσης, καθώς και στον εξαιρετικό εξοπλισμό υψηλής
τεχνολογίας, η εταιρεία έχει ήδη καταλάβει μία θέση μεταξύ
των κορυφαίων εταιρειών του κλάδου της διαφήμισης και
των μεγάλων οργανισμών. Τα προϊόντα της Printamax S.A.
χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, υλικών
και μελανιών, ενώ η εταιρεία δίνει έμφαση στην προσεκτική
εξυπηρέτηση των πελατών σύμφωνα με τα κριτήρια και τις
απαιτήσεις τους.

