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Държите в ръцете си четвъртия брой на списание „Бал-
кански хоризонти“. Верни на обещанието, което дадохме 
още в самото начало, в него сме събрали най-актуално-
то от света на бизнеса, политиката, възможностите и 
перспективите в българско-гръцките отношения през 

последните два месеца.
Специален фокус са възможностите за сътрудничество между 

България и Гърция. В рубриката ни „Съседи“ представяме резулта-
тите от визитите на председателя на гръцкия парламент Димитрис 
Сиуфас и заместник-министърa на вътрешните работи Панайотис 
Хинофотис у нас. 

Обръщаме внимание и на тенденциите в бизнес средата в Бълга-
рия с две авторитетни изследвания, които „Балкански хоризонти“ 
представя и анализира. 

Според годишния доклад на Световната банка Doing Business 
2008 България е една от 10-те държави, направили най-много ре-
форми с цел облекчаване на регулациите, спъващи стопанската 
дейност, за 2007 г. Сериозното намерение на правителството да 
намери разрешение на проблема е заявено и в Програма за по-до-
бро регулиране (2008-2009). Подробности може да прочетете в ста-
тията „Ще каже ли бизнесът сбогом на бумащината“?. Позитивна 
нагласа за бъдещето носи и проучването на Еrnst&Young „При-
влекателността на Югоизточна Европа за директни инвестиции”. 
Според мнозинството (68%) от 200 топ мениджъри в света, инте-
ресът на директните инвеститори към България ще се повишава 
в следващите три години.

Не сме пропуснали да отразим и събитията с регионален характер. 
Отзвук в широк балкански хоризонт получи Срещата на лидерите 
на страните участнички в Процеса за сътрудничество в Югоизточна 
Европа (ПСЮИЕ), която се проведе, под патронажа на Министър-
председателя Сергей Станишев в Поморие на 20-21 май. По време 
на срещата на най-високо равнище президентите на Сърбия, Мол-
дова и Македония, премиерите на Гърция, Черна гора и Хърватия 
и министрите на външните работи на Гърция, Босна и Херцегови-
на, Молдова, Румъния, Сърбия, Турция и др. потвърдиха общия си 
ангажимент и воля за действие по пътя към европейската и евроат-
лантическата интеграция на страните от региона. 

Израз на желанието на Гръцкия бизнес съвет в България да под-
крепя културните връзки между гърци и българи бе премиерата на 
спектакъла „Светлина и слово“, която се проведе в Народния теа-
тър в навечерието на Празника на славянската писменост и култура 
24 май. На страниците на списанието ви даваме възможност да се 
докоснете до уникалната атмосфера на това културно събитие, ор-
ганизирано от ГБСБ и посветено на творчеството на големия бъл-
гарски писател и елинист Стефан Гечев.

Какво ново в Гръцкия бизнес съвет в България? Отговорът е в сек-
цията с новини, в която представяме новоизбраният управителен 
съвет и новата амбициозна тригодишна програма на дружеството.  

Верни и на друго наше обещание – постоянно да развиваме из-
данието, представяме на вашето внимание и нова рубрика, която 
възнамеряваме да превърнем в традиция.  

Рубриката ще представя важните фигури в гръцкия бизнес у 
нас. Съвсем закономерно стартираме с портрет на новоизбрания 
председател на борда на директорите на ГБСБ г-н Антъни Хаси-
отис. Главният изпълнителен директор на Eurobank EFG Bulgaria 
(Пощенска банка) е една от най-влиятелните и харизматични лич-
ности в българския банков сектор и се надяваме срещата с него 
да е интересна за вас.

Приятно четене.

Αγαπητοί αναγνώστες,
Уважаеми	читатели,

Κρατάτε στα χέρια σας το τέταρτο τεύχος του περιοδικού «Βαλκανικοί 
ορίζοντες». Τηρώντας την υπόσχεση που δώσαμε ακόμα από την αρχή, εδώ 
έχουμε συγκεντρώσει τα πιο πρόσφατα νέα από τον κόσμο της επιχείρησης, 
από την πολιτική, τις δυνατότητες και τις προοπτικές στις βούλγαρο-ελλη-
νικές σχέσεις κατά τους τελευταίους δυο μήνες.

Ειδική έμφαση δίνεται στις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ της Βουλγα-
ρίας και της Ελλάδας. Στη στήλη «Γείτονες» παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα 
από τις επισκέψεις του Πρόεδρου της Βουλής, κ. Δημήτρη Σιούφα και του 
Υφυπουργού Εσωτερικών, κ. Παναγιώτη Χηνοφώτη στη Βουλγαρία. 

Δίνουμε σημασία και στις τάσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον στη 
Βουλγαρία με δυο έγκυρες μελέτες που το «Βαλκανικοί ορίζοντες» παρου-
σιάζει και αναλύει. 

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας «Doing Business 
2008», η Βουλγαρία είναι μία από τις 10 χώρες που έκαναν τις πιο πολλές 
μεταρρυθμίσεις στην κατεύθυνση αυτή για το 2007. Η σοβαρή πρόθεση 
της κυβέρνησης να βρεθεί μια λύση του προβλήματος έχει δηλωθεί στο 
Πρόγραμμα για τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου (2008-2009). Μπο-
ρείτε να διαβάσετε λεπτομέρειες στο άρθρο «Θα αποχαιρετήσει το επιχει-
ρείν τη γραφειοκρατία;». Θετική στάση για το μέλλον εκφράζει η έρευνα 
της Εrnst & Young «Η ελκυστικότητα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για 
άμεσες επενδύσεις». Σύμφωνα με την πλειοψηφία (68%) των ερωτηθέντων 
200 ανώτατων διευθυντικών στελεχών από όλο τον κόσμο, το ενδιαφέρον 
των άμεσων επενδυτών προς τη Βουλγαρία θα αυξηθεί κατά τα επόμενα 
τρία χρόνια.

Δεν έχουμε παραλείψει να καλύψουμε και τα γεγονότα της περιοχής. 
Απήχηση σε όλα τα Βαλκάνια είχε η Σύνοδος των ηγετών των χωρών-μελών 
της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP) η οποία 
πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Πρωθυπουργού Σεργκέι Στανίσεφ 
στο Πομόριε στις 20-21 Μαΐου. Κατά τη συνάντηση κορυφής οι πρόεδροι 
της Σερβίας, Μολδαβίας και της ΠΓΔΜ, οι πρωθυπουργοί

της Ελλάδας, Μαυροβουνίου και της Κροατίας και οι Υπουργοί Εξω-
τερικών της Ελλάδας, Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, Μολδαβίας, Ρουμανίας, 
Σερβίας, Τουρκίας κλπ. επιβεβαίωσαν την κοινή δέσμευση και βούληση για 
εργασία στο δρόμο προς την ευρωπαϊκή και ευρω-ατλαντικής ενσωμάτωσης 
των χωρών της περιοχής. 

Έκφραση της προθυμίας του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου 
στη Βουλγαρία να υποστηρίζει τους πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ Ελλή-
νων και Βουλγάρων ήταν η πρεμιέρα της παράστασης «Φως και Λόγος» η 
οποία πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Θέατρο στη Σόφια την παραμονή 
της γιορτής της σλαβικής γραφής και πολιτισμού - 24 Μαΐου. Στις σελίδες 
του περιοδικού σας δίνουμε τη δυνατότητα να ανακαλύψετε τη μοναδική 
ατμόσφαιρα αυτής της πολιτιστικής εκδήλωσης που διοργανώθηκε από 
το ΕΕΣΒ ως αφιέρωμα στο έργο του μεγάλου Βουλγάρου συγγραφέα και 
φιλέλληνα Στέφαν Γέτσεφ.

Ποια είναι τα νέα του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη 
Βουλγαρία; Η απάντηση είναι στη στήλη ειδήσεων όπου παρουσιάζουμε το 
νεοεκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο και το καινούριο  φιλόδοξο τρίχρονο 
πρόγραμμα της οργάνωσης.  

Τηρώντας και μια άλλη υπόσχεσή μας – συνέχεια να αναπτύσσουμε το 
περιοδικό, σας παρουσιάζουμε και καινούρια στήλη την οποία σκοπεύουμε 
να κάνουμε παράδοση.  

Η στήλη θα παρουσιάζει τους σημαντικούς εκπροσώπους του ελληνικού 
επιχειρείν στη Βουλγαρία.  Νομοτελειακά αρχίζουμε με πορτρέτο του νεοε-
κλεγμένου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΕΣΒ, κ. Αντώνιου 
Χασσιώτη. Ο Γενικός Διευθυντής της Eurobank EFG Bulgaria (Postbank) 
είναι μια από τις πιο σημαίνοντες και χαρισματικές προσωπικότητες στο 
βουλγαρικό τραπεζικό κλάδο και ελπίζουμε να βρείτε τη συνάντηση μαζί 
του ενδιαφέρουσα.

Καλή ανάγνωση.



� �

София, �� април �008 г. Σόφια, �� Απριλίου �008

Слово на председателя на гръцкия 
парламент на провелата се в 
София Седма конференция на 
председателите на парламенти на 
държавите в Югоизточна европа

παρέμβαση του προέδρου της 
Βουλής στην 7η διάσκεψη των 
προέδρων των κοινοβουλίων των 
χωρών της ΝΑ Ευρώπης, στη Σόφια.

μνημόνιο κατανόησης για τη 
διακοινοβουλευτική Συνεργασία στη 
ΝΑ Ευρώπη υπεγράφη στη Σόφια

Η 7η Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων των χωρών της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης διεξήχθη στη Σόφια με τη συμμετοχή 
11 Πρόεδρων Κοινοβουλίων και αντιπροσωπιών.

Κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης οι συμμετέχοντες υπέγραψαν 
Μνημόνιο Κατανόησης για τη Διακοινοβουλευτική Συνεργασία 
στη ΝΑ Ευρώπη και υιοθέτησαν Διακήρυξη για τη σημασία της 
περιφερειακής κοινοβουλευτικής συνεργασίας στην περιοχή. 

Κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών ο Πρόεδρος της Εθνο-
συνέλευσης της Βουλγαρίας, κ. Γκεόργκι Πιρίνσκι, επεσήμανε τις 
ποιοτικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην περιοχή από το 
1996, όταν ξεκίνησε η διαδικασία της συνεργασίας των χωρών της 
ΝΑ Ευρώπης. Χαιρετισμό απηύθυναν ο πρωθυπουργός της Βουλ-
γαρίας κ. Σεργκέι Στάνισεφ και ο αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας 
της χώρας κ. ΄Ανγκελ Μαρίν. Ο κ. Στάνισεφ στην παρέμβασή του 
έδωσε έμφαση στη σημασία των αρχών της καλής γειτονίας για 
την επίλυση των διαφορών.

O κ. Δημήτρης Σιούφας άρχισε την ομιλία υπενθυμίζοντας ότι με 
την παλαιότερη ιδιότητα του υπουργού Ανάπτυξης είχε κατ’ επανά-
ληψη επισημάνει ότι ο χώρος της ΝΑ Ευρώπης μπορεί να μετατραπεί 
από ασθενής κρίκος της Ευρώπης σε όλο τον 20ό αιώνα, σε χώρο 
πολιτικής σταθερότητας, ειρήνης και συνεργασίας των λαών.

Ο Πρόεδρος της Βουλής τόνισε τον ρόλο της Ελλάδας, ως του 
παλαιότερου μέλους της ευρωπαϊκής οικογένειας στη ΝΑ Ευρώπη, 
στη στήριξη της εισόδου της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στάθηκε στα επιτεύγματα της κοινοβουλευ-
τικής διπλωματίας στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας: 

ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας ΝΑ Ευρώπης, με τη Συν-
θήκη των Αθηνών τον Οκτώβριο του 2005.

Διακρατική συμφωνία με τις κυβερνήσεις της Βουλγαρίας και 
της Ρωσίας για την κατασκευή του Αγωγού Πετρελαίου Μπουρ-
γκάς – Αλεξανδρούπολη, που υπεγράφη στην Αθήνα τον Μάρτιο 
του 2007.

■

■

меморандум за разбирателство по 
интерпарламентарното сътрудничество в 
Югоизточна европа бе подписан в София

Седмата конференция на председателите на парламенти на 
държавите от Югоизточна Европа се проведе в София, като 
в нея взеха участие 11 председатели на парламенти и техни 
представители. 
По време на конференцията участниците подписаха Меморан-
дум за разбирателство по интерпарламентарното сътрудничест-
во в Югоизточна Европа и приеха декларация за значението на 
регионалното парламентарно сътрудничество в региона.  

Председателят на Народното събрание на България Георги 
Пирински откри конференцията, като в словото си постави 
акцент върху качествените промени, които са настъпили в ре-
гиона от 1996 г. насам, когато започна процесът на сътрудни-
чество между страните от Югоизточна Европа. Приветствия 
отправиха Министър-председателят на България Сергей Ста-
нишев и Вицепрезидентът Ангел Марин. В словото си преми-
ерът подчерта важността на принципите на доброто съседство 
при разрешаването на спорове.

Димитрис Сиуфас започна изказването си, като припомни, 
че докато е бил на предишната си позиция като министър на 
развитието, многократно е посочвал, че днес регионът на Юго-
източна Европа би могъл да се превърне от слабото звено на Ев-
ропа за целия 20-и век в място на политическа стабилност, мир 
и сътрудничество между народите.

Председателят на гръцкия парламент обърна внимание на 
ролята на Гърция като най-стар член на европейското семей-
ство от Югоизточна Европа в поддържането на присъединява-
нето на България и Румъния към Европейския съюз и очерта 
постиженията на парламентарната дипломация за насърчаване 
на международното сътрудничество: 

основаване на Енергийната общност на Югоизточна Европа 
с Договора от Атина през октомври 2005 г.;

междуправителствено споразумение с България и Русия за 

■

■

изграждането на петролопровода Бургас-Александруполис, по-
дписано в Атина през март 2007 година;

тристранна междуправителствена спогодба на Гърция с Тур-
ция и Италия за изграждането на Южноевропейския газопро-
вод, подписана в Рим през юли 2007 година;

сключване на двустранни енергийни споразумения между 
Гърция и Албания, а също така и със страните в по-широко 
съседство като Египет и Азербайджан.

Димитрис Сиуфас изрази убеждението си, че сега е най-под-
ходящият момент за нови конкретни инициативи за развива-
не на парламентарната асамблея, а също така и за превръщане 
на националните парламенти в политически гаранти, които да 
помагат за сближаването на страните и народите от региона. 
Ключова роля в тази насока играе Меморандумът за разбира-
телство, който има за цел да се засили парламентарното сътруд-
ничество в региона на Югоизточна Европа. Допълнителни мер-
ки за постигане на тази цел според г-н Сиуфас трябва да бъдат 
развитие на Регионалния секретариат чрез представителство, 
което да подсигурява максимално гъвкава комуникация меж-
ду страните членки и увеличаване честотата на заседанията на 
асамблеята. Председателят на гръцкия парламент също така 
открои като факт от особена важност скорошното решение на 
правителствата в региона за трансформиране на Пакта за ста-
билност в Регионален съвет за сътрудничество.

Димитрис Сиуфас завърши речта си с обещание скоро да из-
прати покани до всички за среща в Атина на тема „Приемане на 
обща политика за насърчаване на развитието и сътрудничест-
вото между народите на Югоизточна Европа“. 

■

■

Τριμερή διακρατική συμφωνία με τις κυβερνήσεις της Τουρ-
κίας και της Ιταλίας για την κατασκευή του Νότιου Ευρωπαϊκού 
Διαδρόμου Φυσικού Αερίου, που υπεγράφη στη Ρώμη τον Ιούλιο 
του 2007.

Υπογραφή διμερών ενεργειακών συμφωνιών με την Αλβανία, 
αλλά και με χώρες της ευρύτερης γειτονιάς μας όπως είναι η Αί-
γυπτος και το Αζερμπαϊτζάν.

Συνεχίζοντας ο κ. Σιούφας εξέφρασε την πεποίθησή του ότι 
είναι πλέον η κατάλληλη στιγμή για νέες συγκεκριμένες πρωτο-
βουλίες για την αναβάθμιση της κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, 
αλλά και για τη μετατροπή των εθνικών κοινοβουλίων σε εγγυ-
ητές πολιτικών που φέρνουν πιο κοντά τις χώρες και τους λαούς 
της περιοχής. Καθοριστικό ρόλο σ’ αυτή την κατεύθυνση παίζει 
το Μνημόνιο Κατανόησης το οποίο έχει ως στόχο την ενδυνά-
μωση της κοινοβουλευτικής συνεργασίας στην περιοχή της ΝΑ 
Ευρώπης. Επιπλέον μέτρα για την επίτευξη του στόχου αυτού 
κατά τον κ. Σιούφα είναι η αναβάθμιση της Περιφερειακής Γραμ-
ματείας με εκπροσώπηση που θα διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή 
αντιπροσωπευτικότητα μεταξύ των χωρών-μελών και η αύξηση 
της συχνότητας των συνεδριάσεων της Συνέλευσης. O Πρόε-
δρος της Βουλής τόνισε επίσης ως γεγονός ιδιαίτερης σημασίας 
την πρόσφατη απόφαση των κυβερνήσεων στην περιοχή για τη 
μετεξέλιξη του Συμφώνου Σταθερότητας σε Συμβούλιο Περιφε-
ρειακής Συνεργασίας.

O κ. Σιούφας έκλεισε την ομιλία του με την υπόσχεση πολύ σύ-
ντομα να απευθύνει πρόσκληση προς όλους για συνάντηση στην 
Αθήνα με θέμα «Η προώθηση κοινών πολιτικών για την ενίσχυση 
της ανάπτυξης και της συνεργασίας των λαών της ΝΑ Ευρώπης». 

■

■
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Заместник-министърът на вътрешните работи на Гър-
ция Панайотис Хинофотис и министърът на вътрешните 
работи на България Михаил Михов подписаха днес в Со-
фия двустранни споразумения за трансгранично сътруд-
ничество, обхващащи изграждането на контактен център 
и контрол на едно спиране. 

Панайотис Хинофотис подчерта историческото значе-
ние на тези споразумения за разширяването и задълбоча-
ването на отношенията между Гърция и България. От своя 
страна министър Миков обърна внимание на готовността 
на ведомството му да помогне за бързото ратифициране 
на подписаните споразумения, което със съответните уси-
лия от страна на България специално в технически план 
в много кратки срокове ще доведе до реализирането на 
проекта, който това лято ще улесни значително гражда-
ните на двете страни.

По-конкретно първото споразумение се отнася за из-
граждането на съвместен контактен център на гръцка те-
ритория и за обмена на данни. Основаването на контактния 
център създава едно ново ниво на полицейско сътрудни-
чество между двете държави, което включва възможност-

София,  ��.0�.�008 Σόφια: ��-0�-08

оФИЦИално поСеЩенИе 
на Зам.-мИнИСтЪра 
на ВЪтреШнИте 
раБотИ панаЙотИС 
ХИноФотИС В БЪлГарИЯ
Гърция и България подписаха 
две споразу мения за 
трансгранично сътрудничество

Ο υπουργός Εσωτερικών, κ. Παναγιώτης Χηνοφώτης, και ο υπουρ-
γός Εσωτερικών της Βουλγαρίας, κ. Μιχαήλ Μίκοφ, υπέγραψαν 
σήμερα στη Σόφια διμερείς συμφωνίες διασυνοριακής συνεργα-
σίας για την ίδρυση κοινού «Κέντρου Επαφής» και τη διενέργεια 
κοινών συνοριακών ελέγχων. 

Ο κ. Χηνοφώτης τόνισε την ιστορική σημασία των συμφωνι-
ών αυτών στη διεύρυνση και εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδας 
και Βουλγαρίας. Από την πλευρά του ο κ. Μίκοφ υπογράμμισε 
την ετοιμότητα του υπουργείου του να βοηθήσει στη γρήγορη 
επικύρωση των συμφωνιών, η οποία, με τις αντίστοιχες προσπά-
θειες -ιδιαίτερα τεχνικού χαρακτήρα- από βουλγαρικής πλευράς, 
σε πολύ σύντομες προθεσμίες θα οδηγήσει στην υλοποίηση του 
σχεδίου, που θα διευκολύνει αυτό το καλοκαίρι τους πολίτες 
των δύο χωρών.

Αναλυτικά η πρώτη συμφωνία αφορά την ίδρυση κοινού «Κέ-
ντρου Επαφής» σε ελληνικό έδαφος και την ανταλλαγή πληροφο-
ριών. Η ίδρυση του «Κέντρου Επαφής» δημιουργεί ένα νέο επίπεδο 
αστυνομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, το οποίο παρέχει 
τη δυνατότητα για κοινή δράση, ανταλλαγή στοιχείων και πλη-
ροφοριών, που έχουν στη διάθεσή τους οι συνοριακές αστυνομίες 
εκατέρωθεν των συνόρων. 

ΕπΙΣημη ΕπΙΣκΕΨη ΥΦΥπΟΥρΓΟΥ 
ΕΣΩΤΕρΙκΩΝ κ. πΑΝ. 
ΧηΝΟΦΩΤη ΣΤη ΒΟΥλΓΑρΙΑ
η Ελλάδα και η Βουλγαρία υπέγραψαν δυο 
συμφωνίες διασυνοριακής συνεργασίας

та за общи действия и обмен на данни, с които разполагат 
граничните сили на реда и от двете страни на границата. 

Второто споразумение касае контрола на едно спиране 
(one stop border control) чрез съвместни съоръжения на 
гръцка територия. Това споразумение цели по-бързото и 
улеснено придвижване на хората от двете страни и според 
министър Миков ще бъде една нова стъпка на България в 
синхронизирането с критериите на Шенген.

Гръцкият зам.-министър допълни, че споразуменията до-
принасят значително за сигурността не само на границите, 
но и на по-широкия регион. Водещите моменти и в двете 
споразумения са обменът на информация и сътрудничест-
вото за борба с организираната престъпност, трафика на 
хора (human trafficking) и нелегалното преминаване.

В края на събитието зам.-министър Хинофотис поз-
драви министър Михаил Миков за скорошното встъ-
пване в длъжност и му пожела успех. Гръцкият зам.-ми-
нистър също така даде висока оценка за резултатите от 
работата на българското правителство и постигнатото 
стабилизиране на позицията на страната като значим 
член на ЕС. 

Η δεύτερη συμφωνία αφορά τη διενέργεια κοινών συνοριακών 
ελέγχων (one stop border control) σε κοινές εγκαταστάσεις επί ελ-
ληνικού εδάφους Η συμφωνία αυτή δίνει έμφαση στην ταχύτητα 
διακίνησης των πολιτών μεταξύ των δύο χωρών και κατά τον κ. 
Μίκοφ θα αποτελέσει ένα νέο βήμα της Βουλγαρίας για την ένταξή 
της στον χώρο Σένγκεν.

Ο Έλληνας υφυπουργός Εσωτερικών συμπλήρωσε ότι οι παρού-
σες συμφωνίες συμβάλλουν τα μέγιστα στην ασφάλεια όχι μόνο 
των συνόρων αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Αυτό το οποίο 
κυριαρχεί στις δύο συμφωνίες είναι η ανταλλαγή πληροφοριών, 
η συνεργασία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλή-
ματος και άλλων μορφών εγκληματικότητας, της αντιμετώπισης 
της διακίνησης των ανθρώπων (human trafficking) καθώς και της 
λαθρομετανάστευσης.

Τέλος, ο Έλληνας υφυπουργός Εσωτερικών συνεχάρη τον Βούλ-
γαρο υπουργό Εσωτερικών, κ. Μιχαήλ Μίκοφ, για την πρόσφατη 
ανάληψη των καθηκόντων του και του ευχήθηκε καλή επιτυχία. 
Ο κ. Χηνοφώτης επίσης εκτίμησε τα εξαίρετα αποτελέσματα τα 
οποία επιδεικνύει η βουλγαρική κυβέρνηση και τη σταθεροποίησή 
της χώρας σε μία θέση μεταξύ των μελών της Ε.Ε., όπου πλέον κα-
ταδεικνύεται η σημασία της Βουλγαρίας ως εταίρου της Ε.Ε. 

СЪСЕДИ май – юни 2008 май – юни 2008 СЪСЕДИ
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Двустранни контакти на председателя 
на гръцкия парламент с българския 
министър на регионалното развитие 
и благоустройството и колегите 
му от България и молдова

В рамките на Седмата конференция на председателите на 
парламентите на страните от Югоизточна Европа Предсе-
дателят на гръцкия парламент Димитрис Сиуфас се срещна с 
Министъра на регионалното развитие и благоустройството 
на Република България Асен Гагаузов. 

Димитрис Сиуфас изрази своята радост да се срещне 
още веднъж със своя приятел Асен Гагаузов, заедно с кого-
то и с руския министър на промишлеността и енергетиката 
Христенко през март 2007 г. в Атина подписаха Междуна-
родното споразумение за изграждане на петролопровода 
Бургас – Александруполис. Момент, на който Д. Сиуфас на-
блегна, беше, че преди края на 2008 г. ще бъдат приключени 
процедурите по реализирането на проекта. Други теми, ко-
ито обсъдиха с министър Гагаузов, касаеха трансгранична-
та инфраструктура между двете страни. „Новите пътни оси 
между България и Гърция не само насърчават развитието 
на двустранните отношения, но също така спомагат за на-
маляване на транспортните разходи за продукцията ни, по-
вишавайки конкурентоспособността на нашите икономики“, 
заяви Димитрис Сиуфас.

Председателят на гръцкия парламент обсъди още с ми-
нистър Гагаузов високото равнище на отношенията между 
двата парламента, както и новите инициативи, договорени 
съвместно с Председателя на българското Народно събра-
ние Георги Пирински за бъдещото им развитие.

Друга среща, която Председателят на гръцкия парламент 
осъществи в рамките на конференцията, беше с българския 
си колега Георги Пирински. Сиуфас благодари на Пирински 
за гостоприемството и подчерта, че идеите, изразени в речите 

по време на конференцията относно принципите на доброто 
съседство като основен елемент за укрепването на сътруд-
ничеството, са едно силно послание на тази асамблея.

Председателят на гръцкия парламент подчерта също, че 
парламентите на България, Румъния и Гърция като страни 
членки на Европейския съюз „имат по-голяма роля и отго-
ворности спрямо останалите 8 страни в процеса на регио-
налното сътрудничество в Югоизточна Европа, изразяващи 
се в търсенето на по-тясно сътрудничество и по-чести ини-
циативи за подпомагане на другите страни от региона да се 
озоват на нивото, на което сме ние”.

В допълнение Сиуфас подчерта силата на парламентите 
в ролята им на истински изразители на народите като пред-
поставка сътрудничествата на двустранно и международно 
ниво да бъдат приоритет номер едно на властта.

След това Председателят на гръцкия парламент се срещ-
на с молдовския си колега Мариян Лупу, на когото пожела 
успех в поетото от страната му председателство на Конфе-
ренцията за регионално сътрудничество между страните от 
Югоизточна Европа за периода 2008-2009. От своя страна 
Лупу напомни за поканата си към Сиуфас да посети Молдо-
ва, подчертавайки, че това посещение ще се превърне в още 
един крайъгълен камък в изграждането на по-тесни връзки 
между двата парламента.

 Сиуфас на свой ред покани Пирински и Лупу да участ-
ват в пленума на Парламентарната асамблея на ОЧИС (Ор-
ганизация за черноморско икономическо сътрудничество), 
който ще се проведе в Атина от 9 до 11 юни. И двете страни 
приеха поканата с удоволствие. 

Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Δημήτρης Σιούφας στο περιθώριο της 
7ης Διάσκεψης των Προέδρων των Κοινοβουλίων των χωρών 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης είχε συνάντηση με τον υπουργό 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων της Δημοκρα-
τίας της Βουλγαρίας κ. ΄Ασεν Γκαγκαούζωφ. 

O κ. Δημήτρης Σιούφας εξέφρασε τη χαρά του να συναντηθεί 
για μια ακόμα φορά με τον φίλο του κ. Άσεν Γκαγκαούζωφ μαζί 
με τον οποίο και τον Ρώσο υπουργό Βιομηχανίας και Ενέργειας κ. 
Χριστένκο συνυπέγραψαν τη Διακρατική Συμφωνία στην Αθήνα 
τον Μάρτιο του 2007 για την κατασκευή του Αγωγού Πετρελαί-
ου Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη. Ο κ. Σιούφας επισήμανε ότι 
πριν από το τέλος του 2008 θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικα-
σίες για την υλοποίηση του έργου. Άλλα θέματα που συζήτησαν 
με τον κ. Γκαγκαούζωφ αφορούσαν τις διασυνοριακές υποδομές 
μεταξύ των δυο χωρών. «Οι νέοι οδικοί άξονες Βουλγαρίας-Ελ-
λάδας όχι μόνο προωθούν την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων, 
αλλά και συμβάλλουν στη μείωση του κόστους μεταφοράς των 
προϊόντων μας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των οικο-
νομιών μας», είπε ο κ. Σιούφας.

Ο Πρόεδρος της Βουλής επίσης ενημέρωσε τον κ. Γκαγκαούζωφ 
για το υψηλό επίπεδο των σχέσεων των δύο κοινοβουλίων αλλά 
και για τις νέες πρωτοβουλίες που συμφωνήθηκαν από κοινού 
με τον Πρόεδρο της Βουλγαρικής Εθνοσυνέλευσης κ. Γκεόργκι 
Πιρίνσκι για την περαιτέρω αναβάθμισή τους.

Άλλη συνάντηση που πραγματοποίησε ο Έλληνας Πρόεδρος 
της Βουλής στο περιθώριο της Διάσκεψης ήταν με τον ομόλογό 
του από το Κοινοβούλιο της Βουλγαρίας, κ. Γκεόργκι Πιρίνσκι. 
Ο κ. Σιούφας ευχαρίστησε τον κ. Πιρίνσκι για τη φιλοξενία και 
τόνισε ότι οι απόψεις που διατυπώθηκαν στις ομιλίες της Διά-

σκεψης για τις αρχές καλής γειτονίας ως κυρίαρχου στοιχείου 
για την εμπέδωση της συνεργασίας είναι ένα δυνατό μήνυμα 
από αυτή τη Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε επίσης ότι τα Κοινοβού-
λια της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Ελλάδας, χωρών – με-
λών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «έχουν αυξημένο ρόλο και ευθύνες 
έναντι των υπολοίπων 8 χωρών της διαδικασίας περιφερειακής 
συνεργασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ώστε μέσω στενό-
τερης συνεργασίας και πιο συχνών πρωτοβουλιών να ωθήσουν 
και τις άλλες χώρες της περιοχής να βρεθούν στο επίπεδο που 
βρισκόμαστε εμείς».

Υπογράμμισε ακόμα τη δύναμη που διαθέτουν τα κοινοβούλια 
ως γνήσιοι εκφραστές των λαών, προκειμένου συνεργασίες σε 
διμερές και πολυμερές επίπεδο να γίνονται πρώτη προτεραιό-
τητα των κυβερνήσεων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Βουλής συναντήθηκε με τον 
Μολδαβό ομόλογό του κ. Μάριαν Λούπου στον οποίο ευχήθηκε 
κάθε επιτυχία για την Προεδρία που αναλαμβάνει η χώρα του 
στη Διάσκεψη Περιφερειακής Συνεργασίας των χωρών της Νο-
τιανατολικής Ευρώπης την περίοδο 2008 – 2009. 

Ο κ. Λούπου από την πλευρά του επανέλαβε την πρόσκλησή 
του στον κ. Σιούφα να επισκεφθεί τη χώρα του, υπογραμμίζοντας 
ότι η επίσκεψη αυτή θα αποτελέσει ένα ακόμα λίθο για την οικο-
δόμηση στενότερων σχέσεων μεταξύ των δύο Κοινοβουλίων.

Ο κ. Σιούφας προσκάλεσε με τη σειρά του τους κ. Πιρίνσκι και 
Λούπου να συμμετάσχουν στην Ολομέλεια της Κοινοβουλευτι-
κής Συνέλευσης του ΟΣΕΠ (Οργανισμός Συνεργασίας Ευξείνου 
Πόντου) που θα γίνει στην Αθήνα το διάστημα 9 με 11 Ιουνίου. 
Και οι δύο αποδέχτηκαν την πρόσκληση με μεγάλη χαρά. 

διμερείς επαφές του προέδρου της Βουλής με 
τον Βούλγαρο υπουργό Ανάπτυξης και τους 
ομολόγους του από τη Βουλγαρία και τη μολδαβία
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Под председателството на министър-председате-
ля Сергей Станишев на 20-21 май в Поморие се 
проведе срещата на лидерите на страните-участ-
нички в Процеса за сътрудничество в Югоизточ-
на Европа (ПСЮИЕ). Участие във форума взеха 

президентите на Сърбия, Молдова и Македония, премиерите 
на Гърция, Черна гора и Хърватия и министрите на външните 
работи на Гърция, Босна и Херцеговина, Молдова, Румъния, 
Сърбия, Турция и други. На срещата в Поморие министър-
председателят на Гърция К. Караманлис бе придружаван от 
министъра на външните работи Дора Бакояни и от държав-
ния министър Теодорос Русопулос. Присъстваха още генерал-
ният секретар на Съвета за регионално сътрудничество Хидо 
Бишчевич, специалният координатор на Пакта за стабилност 
в ЮИЕ Ерхард Бусек, както и представители на администра-
цията на ООН в Косово ЮНМИК. Форумът бе подготвен от 
заседание на Комитета на политическите директори на 19 май 
и Среща на външните министри на страните – участнички 
в ПСЮИЕ на 20 май, домакин на която бе вицепремиерът и 
министър на външните работи Ивайло Калфин. 

На пресконференицята премиерът на България изрази удо-
влетворението си от успешното приключване на процеса на 
трансформация на регионалното сътрудничество в Югоиз-
точна Европа, като припомни, че на 27 февруари тази годи-
на София бе домакин на последната среща на регионалната 
маса на Пакта за стабилност в ЮИЕ и на първото заседание 
на Съвета за регионално сътрудничество. Според него съз-
даването на съвета за регионално сътрудничество е израз на 
зрелостта на страните от ЮИЕ. С реализацията на амбици-
озния проект по трансформацията на регионалното сътруд-
ничество с общи усилия е било привлечено вниманието на 
международните фактори, в това число на ЕС и НАТО. Пре-
миерът приветства ясно заявения от Словенското председа-
телство на ЕС ангажимент към по-нататъшното разширява-
не на ЕС, споделяйки виждането, че то е един от най-силните 
инструменти в ръцете на Съюза, който служи на стратегиче-
ските интереси на ЕС за постигане на стабилност, сигурност 
и предотвратяване на регионални конфликти.

Държавните и правителствените ръководители излязоха със 
заключителна декларация – Поморийска съвместна декларация, 
в която потвърдиха общия си ангажимент и воля за действие 
по пътя към европейската и евроатлантическата интеграция 
на страните от региона. “За мен е изключително важно, че ус-
пяхме да постигнем общ текст на Поморийската съвместна де-
кларация и да дадем ясен знак за политическата воля на всич-

Υπό την προεδρία του πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Σεργκέι 
Στανίσεβ στις 20-21 Μαιου στο Πομόριε  διεξήχθη η σύνοδος κο-
ρυφής των κρατικών και κυβερνητικών ηγετών των χωρών που 
μετέχουν στη Διαδικασία Συνεργασίας των χωρών της Νοτιοανα-
τολικής Ευρώπης (SEECP). Στο φόρουμ συμμετείχαν οι πρόεδροι 
της Σερβίας, FYROM και Μολδαβίας οι πρωθυπουργοί της Ελλά-
δας, Μαυροβουνίου και Κροατίας, καθώς και οι υπουργοί Εξω-
τερικών Ελλάδας, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Μολδαβίας, Ρουμανίας, 
Σερβίας, Τουρκίας, και άλλοι. Στη σύνοδο κορυφής στο Πομόριε 
ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κ. Καραμανλής συνοδευόταν από 
την υπουργό Εξωτερικών κ. Ντ. Μπακογιάννη  και τον υπουργό 
Επικρατείας κ. Θ. Ρουσσόπουλο. Στη σύνοδο μετείχαν επίσης ο 
Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Χίντο Μπίστεβιτς, ο Ειδικός Συντονιστής του Συμφώνου Σταθερό-
τητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη Έρχαρντ Μπούσεκ, καθώς 
και εκπρόσωποι της διοίκησης του ΟΗΕ στο Κόσοβο UNMIC. Οι 
προεργασίες της Συνόδου έγιναν σε συνεδρίαση της Επιτροπής 
των πολιτικών διευθυντών στις 19 Μαΐου και σε Συνάντηση των 
υπουργών Εξωτερικών των χωρών που μετέχουν στη SEECP στις 
20 Μαΐου, της οποίας προήδρευσε ο  Αντιπρόεδρος της Κυβερ-
νήσεως και ΥΠΕΞ της Βουλγαρίας Ιβάϊλο Κάλφιν. 

Στη συνέντευξη τύπου ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας εξέ-
φρασε την ικανοποίησή του από την επιτυχή λήξη της διαδικασίας 
μετεξέλιξης της περιφερειακής συνεργασίας στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη, υπενθυμίζοντας ότι στις 27 Φεβρουαρίου φέτος η Σόφια 
φιλοξένησε την τελευταία συνάντηση της περιφερειακής τράπεζας 
του Συμφώνου Σταθερότητας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και 
την πρώτη συνεδρίαση του Συμφώνου περιφερειακής συνεργασίας 
το οποίο την αντικατέστησε. Σύμφωνα με τον ίδιο η δημιουργία 
του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας αποτελεί έκφραση 
της ωριμότητας των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Με 
την υλοποίηση του φιλόδοξου σχεδίου μετασχηματισμού της πε-
ριφερειακής συνεργασίας με κοινές προσπάθειες προσελκύσθηκε 
η προσοχή των διεθνών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων  της 
ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας χαιρέτισε 
τη δεδηλωμένη από πλευράς της Σλοβενικής Προεδρίας της ΕΕ 
δέσμευση για την περαιτέρω διεύρυνση της Ένωσης, συμμεριζό-
μενος την άποψη ότι η διεύρυνση είναι ένα από τα πιο ισχυρά 
εργαλεία στα χέρια της ΕΕ, το οποίο εξυπηρετεί τα στρατηγικά 
συμφέροντα της Ένωσης για την επίτευξη σταθερότητας, ασφά-
λειας, και πρόληψης περιφερειακών συγκρούσεων. 

Οι κρατικοί και κυβερνητικοί ηγέτες υπέγραψαν Τελική δήλωση 
-την κοινή Δήλωση του Πομόριε, στην οποία επιβεβαίωσαν την κοινή 
τους δέσμευση και βούληση για δράση στην πορεία προς την ευρω-
παϊκή και την ευρωατλαντική ολοκλήρωση των χωρών της περιοχής. 

ки страни в региона за развитие процеса на сътрудничество 
в ЮИЕ. Исторически Балканите и ЮИЕ имат репутацията на 
регион, който е нестабилен, в който конфликти надделяват 
над добросъседските отношения”, каза Станишев. 

В изявления след приключване работата на форума гръцкият 
премиер К. Караманлис поздрави българското Председателство 
за дейностите му допринесли за укрепване на сътрудничеството, 
неговото трансформиране и укрепването на институционал-
ната му рамка. Различните формати на сътрудничество меж-
ду страните от ЮИЕ са движещата сила в по-широкия регион, 
каза гръцкият министър-председател. Също така той отбеляза, 
че решението за основаване на Съвет за регионално сътрудни-
чество представлява важна стъпка в тази посока. 

Секретариатът на Съвета ще бъде със седалище в Сараево 
в сградата на гръцко-босненското приятелство, изградена от 
гръцкото правителство.

„Гърция се стреми към реалистично функциониращо ре-
шение на въпроса за  наименованието на Бивша югославска 
република Македония, посредством жизнеспособна обща 
договореност, която ще бъде  скрепена с резолюция на Съ-
вета за сигурност на ООН,“ подчерта гръцкият премиер на 
срещата в Поморие.

К. Караманлис изтъкна, че Гърция многократно и недву-
смислено е заявявала, че интегрирането на всички страни от 
региона в европейските и евроатлантически структури е не-
ин стратегически избор. 

Като член на европейското семейство от 28 години и като 
съюзник в НАТО в продължение на повече от половин век 
тя неотклонно и последователно е подкрепяла европейска-
та и евроатлантическа перспектива на съседните си страни. 

„Гордеем се, – подчерта министър-председателят, – защото ние 
бяхме пионери в тази стратегия, в стремежа си към преобра-
зуване на по-широкия регион на Балканите в район на мир, 
стабилност и напредък.“ 

«Για μένα είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι καταφέραμε να 
πετύχουμε το κοινό κείμενο της Δήλωσης και να δώσουμε ένα σαφές 
μήνυμα για την πολιτική βούληση όλων των χωρών στην περιοχή 
να αναπτύσσουν τη Διαδικασία συνεργασίας στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη. Ιστορικά τα Βαλκάνια έχουν τη φήμη περιοχής αστάθειας, 
στην οποία οι συγκρούσεις υπερτερούν των σχέσεων καλής γειτο-
νίας», ανέφερε ο Στανίσεβ.  Σε δηλώσεις που έκανε μετά τη λήξη 
των εργασιών της Συνόδου Κορυφής των χωρών της Νοτιοανατολι-
κής Ευρώπης, ο κ. Καραμανλής συνεχάρη τη Βουλγαρική Προεδρία 
για τις δραστηριότητές της που συνέβαλαν στην ενδυνάμωση της 
συνεργασίας, στη μετεξέλιξή της και στην ενίσχυση του θεσμικού 
της πλαισίου. «Η Διάσκεψη Συνεργασίας των χωρών Νοτιοανατο-
λικής Ευρώπης αποτελεί κινητήρια δύναμη στην ευρύτερη περιοχή», 
σημείωσε ο πρωθυπουργός. Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι η απόφαση 
για την ίδρυση Συμβουλίου περιφερειακής συνεργασίας αποτελεί 
σημαντική εξέλιξη στην κατεύθυνση αυτή. 

Η γραμματεία του Συμβουλίου θα έχει έδρα στο Σεράγεβο 
στο κτήριο ελληνοβοσνιακής φιλίας που έχει κατασκευάσει η 
ελληνική κυβέρνηση. 

«Η Ελλάδα επιδιώκει μια ρεαλιστική λειτουργική λύση στο θέμα 
της ονομασίας των Σκοπίων με μια βιώσιμη συνολική συμφωνία 
την οποία θα επισφραγίσει ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ», τόνισε ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής μιλώντας 
στη Σύνοδο στο Πομόριε.

Ο κ. Καραμανλής ανέφερε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει δια-
κηρύξει επανειλημμένως και ξεκάθαρα ότι η ενσωμάτωση όλων 
των χωρών της περιοχής στις ευρωπαϊκές και ευρωατλαντικές 
δομές αποτελεί στρατηγική επιλογή της Ελλάδας. 

Η Ελλάδα ως μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας εδώ και 28 
χρόνια και ως σύμμαχος στο ΝΑΤΟ για περισσότερο από μισό 
αιώνα έχει υποστηρίξει σθεναρά και με συνέπεια την ευρωπαϊκή 
και ευρωατλαντική προοπτική των γειτόνων μας. Αισθανόμαστε 
υπερήφανοι τόνισε ο πρωθυπουργός, γιατί υπήρξαμε πρωτοπό-
ροι στη στρατηγική αυτή, στοχεύοντας στην αναδιαμόρφωση 
της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων σε μια γειτονιά ειρήνης, 
σταθερότητας και ανάπτυξης. 

реГИонален Форум – ИЗраЗ на ВолЯта 
За полИтИчеСко СЪтруДнИчеСтВо 
И еВропеЙСка ИнтеГраЦИЯ

πΕρΙΦΕρΕΙΑκΟ ΦΟρΟΥμ μΕ θΕμΑ πΟλΙΤΙκη 
ΣΥΝΕρΓΑΣΙΑ κΑΙ ΕΥρΩπΑΪκη ΟλΟκληρΩΣη 

Лидерите на страните-участнички в Процеса за сътруд-
ничество в Югоизточна Европа

κυβερνητικών ηγετών των χωρών που μετέχουν στη Διαδικασία 
Συνεργασίας των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
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онни и разрешителни режима и опрости други 118. 
Ръководен от добри намерения, през 200 парламентът 

прие Закон за ограничаване на административното регу-
лиране и административния контрол върху стопанската 
дейност. Според него:

Регулаторен режим се въвежда само със закон;
Различните административни органи не трябва да изис-

кват от предприемачите документи, вече включени в пуб-
личните регистри;

Административният орган може да изисква еднократно 
отстраняване на нередности или предоставяне на инфор-
мация, а не да връща многократно предприемачите за още 
и още документи;

При еднократни сделки и действия се въвежда принци-
път на „мълчаливото съгласие“;

Размерът на таксите при административното регули-
ране не трябва да превишава разходите за тяхното упраж-
няване;

Обслужването трябва да се извършва на принципа „на 
едно гише“.

Очакванията за улеснения след приемането на закона 
обаче се оказаха доста прибързани. Принципът на „мълча-
ливото съгласие“ се трансформира в принцип на „мълча-
ливия отказ“. Обслужването на едно гише остава все така 
пожелателно. А броят на регулативните режими нараства 
подобно на приказката за юнака, който отсичал главата на 

■
■

■

■

■

■

μειώσει τα διοικητικά βάρη για τους επιχειρηματίες. Η λαιμητόμος, 
η οποία κατάργησε ορισμένα από τα πιο δραστικά και απαράδεκτα 
μέτρα ρύθμισης, έπεσε για πρώτη φορά τον Μάιο του 2002. Τότε 
η κυβέρνηση δήλωσε ότι αίρονται 74 καθεστώτα αδειοδότησης 
και απλοποίησε άλλα 118. 

Το 2004, οδηγούμενο από καλές προθέσεις, το Κοινοβούλιο 
πέρασε έναν Νόμο περιοριστικό για τις διοικητικές ρυθμίσεις 
και τον διοικητικό έλεγχο της οικονομικής δραστηριότητας. 
Σύμφωνα μ’ αυτόν:

Καθεστώς ρυθμίσεων εφαρμόζεται μόνο διά νόμου.
Τα διάφορα διοικητικά όργανα δεν πρέπει να απαιτούν από τους 

επιχειρηματίες έγγραφα που ήδη περιλαμβάνονται στα μητρώα.
Το διοικητικό όργανο είναι σε θέση να απαιτήσει μόνο μία 

φορά απομάκρυνση παρατυπιών ή παραχώρηση πληροφοριών, 
και όχι να γυρίζει πίσω πολλές φορές τους επιχειρηματίες για να 
φέρνουν όλο και περισσότερα χαρτιά. 

Σε εφάπαξ επιχειρηματικές συναλλαγές και ενέργειες εφαρ-
μόζεται η αρχή της «σιωπηλής αποδοχής».

Το ύψος των τελών στη διοικητική ρύθμιση δεν πρέπει να ξε-
περνά τα έξοδα για την εξάσκησή τους.

Η εξυπηρέτηση πρέπει να γίνεται ακολουθώντας την αρχή, όλα 
να διεκπεραιώνονται «σ’ ένα γκισέ», δηλ. τύπου ΚΕΠ.

Όμως οι προσδοκίες για ευκολίες μετά την ψήφιση του νόμου 
αποδείχθηκαν αρκετά πρόωρες. Η αρχή της «σιωπηλής αποδο-
χής» μεταβλήθηκε σε αρχή της «σιωπηλής άρνησης». Η εξυπη-
ρέτηση τύπου ΚΕΠ, «σ’ ένα γκισέ», παραμένει ευχής έργο. Ενώ 
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България заема 46-о място по леснота за пра-
вене на бизнес от общо 178 държави, участ-
ващи в годишното проучване на Световната 
банка – Doing Business 2008. В Топ 3 са Син-
гапур, Нова Зеландия и САЩ. Според тра-

диционния доклад на банката България обаче е сред 
десетте страни, направили най-много реформи за 
200 Въпреки това признание положението у нас все 
още далеч не е розово и бизнесът с основание недо-
волства от множеството регулативни режими, които 
спъват стопанската дейност. При това от години.

реалностите
Централната власт и общините администрират около 2000 
режима, вместо законово установените 392, отчете специ-
ално изследване на Българската стопанска камара (БСК). 
По закон например местната власт може да администрира 
само 11 регистрационни и 20 разрешителни режима. Екс-
пертите на БСК обаче са преброили 60 лицензионни, 379 
регистрационни, 767 разрешителни и 69 съгласувателни 
режима, въведени на общинско ниво.

От много години всяко поредно правителство обещава 
да намали административното бреме за предприемачите. 
Гилотината, която премахна някои от най-драстично не-
приемливите регулативни мерки, падна за първи път през 
месец май 200 Тогава правителството отмени 74 лицензи-

Όσον αφορά την ευκολία ολοκλήρωσης επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων η Βουλγαρία καταλαμβάνει 46η θέση 
ανάμεσα σε 178 κράτη, τα οποία συμμετέχουν στην ετή-
σια έρευνα Doing Business 2008 της Παγκόσμιας Τράπε-
ζας. Πρώτες στη λίστα είναι οι Σιγκαπούρη, Νέα Ζηλανδία 
και ΗΠΑ. Σύμφωνα με την καθιερωμένη έκθεση της τράπε-
ζας, η Βουλγαρία κατατάσσεται ανάμεσα στις δέκα χώρες 
οι οποίες έφεραν σε πέρας τις περισσότερες μεταρρυθμί-
σεις μέσα στο 2007. Παρά την αναγνώριση αυτή, η κατά-
σταση στη χώρα μας παρασάγγας απέχει ακόμη από το να 
χαρακτηριστεί ρόδινη, και οι επιχειρηματικοί κύκλοι δικαι-
ολογημένα δυσφορούν λόγω της πληθώρας ρυθμιστικών 
καθεστώτων, τα οποία βάζουν τροχοπέδη στην οικονομι-
κή δραστηριότητα. Και πρόκειται περί μίας κατάστασης, η 
οποία υπάρχει εδώ και χρόνια. 

Η κεντρική εξουσία και οι δήμοι διοικούν περισσότερα από 2.000 
καθεστώτα ρυθμίσεων, αντί  των καθιερωμένων δια νόμου 392, 
έφερε στο φως της δημοσιότητας ειδική έρευνα του Βουλγαρικού 
Οικονομικού Επιμελητηρίου (ΒΟΕ). Σύμφωνα με το νόμο, π.χ., η 
τοπική εξουσία μπορεί να διοικήσει μόνο 11 καθεστώτα καταχώ-
ρισης και 20 καθεστώτα αδειοδότησης. Όμως οι εμπειρογνώμονες 
του ΒΟΕ έχουν μετρήσει 60 καθεστώτα άδειας, 379 καταχώρισης, 
767 αδειοδότησης, καθώς και 69 συντονιστικά καθεστώτα που 
έχουν εφαρμοστεί σε επίπεδο δήμων.

Εδώ και πολλά χρόνια η εκάστοτε κυβέρνηση υπόσχεται να 

Ще	каже	ли	
бизнесът	сбогом	
на	бумащината?

Θα αποχαιρετήσουν οι 
επιχειρηματικές δραστηριότητες 
τη «χαρτούρα»;
Φιλόδοξο κυβερνητικό πρόγραμμα προβλέπει λιγότερες ρυθμίσεις 
για τις οικονομικές δραστηριότητεςκαι επενδύσεων στις εταιρείες

амбициозна правителствена програма предвижда 
по-малко регулации за стопанска дейност
Мара Георгиева

Μάρα Γκεοργκίεβα
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ламята, а на нейно място се появявали нови две. В крайна 
сметка практиката показва, че най-краткият срок, в който 
може да се получи разрешение за някакъв вид стопанска 
дейност, е издаването на удостоверение за износ на диво-
растящи гъби – това става в деня на представяне на доку-
ментите. Друг е въпросът доколко масово разпространен е 
този вид бизнес и какво се случва в останалите сфери…

Сред причините за лавината от административни изис-
квания е, че уеднаквяването на българското законодател-
ство с европейското донесе нови условия и съответно нови 
регулации. Местните власти пък продължават да въвеждат 
с наредби режими, процедури и съответно – такси, и пред-
ставят това като вид услуга за бизнеса. 

очакванията
По-доброто регулиране е един от ключовите приорите-

ти на Европейската комисия (ЕК), затова още през 200 тя 
стартира програма за усъвършенстване на административ-
ното регулиране. Всички държави членки на ЕС предприе-
ха действия за подобряване на бизнес средата и качество-
то на новото законодателство, за да се подобри конкурен-
тоспособността на европейската икономика. В отговор на 
исканията на бизнеса и на европейската практика българ-
ското правителство предложи на обсъждане Програма за 
по-добро регулиране (2008-200 ). В нея са обособени че-
тири специфични цели за намаляване на административ-
ните пречки пред бизнеса и подобряване на администра-
тивното регулиране:

Премахване и облекчаване на административни 
режими.

Създаване и укрепване на институционалната структу-
ра за прилагането и контрола на политиката за по-добро 
регулиране.

Активизиране на диалога със заинтересованите 
страни.

Усъвършенстване на регулирането на общинско ниво 
и укрепване капацитета на областно и общинско ниво за 
провеждане на добри регулаторни политики.

Програмата предвижда конкретни мерки за осъществя-
ване на тези цели. Очаква се да продължи да се извършва 
преглед на административните пречки и режими и да се 
предприемат мерки за премахването и облекчаването им по 
предложения на бизнес организациите. В администраци-
ята на Министерския съвет ще бъде създадено специално 
звено за по-добро регулиране. Предвижда се въвеждането 
на предварителни и последващи оценки на въздействието 
на нормативни актове. Данните от Регистъра на админи-
стративните структури и на актовете на органите на изпъл-
нителната власт и от Регистъра на държавните служители 
ще бъдат обединени в Административен регистър. Очаква 
се той да улесни информираността на бизнеса за видовете 
режими, документите, сроковете и таксите, които се изис-
кват. Предвижда се също преглед на административното 
регулиране и административния контрол върху стопанска-
та дейност на общинско ниво. Времето ще покаже дали то-
зи път действията на правителството ще бъдат достатъчно 
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ο αριθμός των ρυθμιστικών καθεστώτων αυξάνεται, θυμίζοντας 
το παραμύθι για το παλικάρι που έκοβε το κεφάλι του δράκου 
και στη θέση του φύτρωναν άλλα δύο. Σε τελευταία ανάλυση η 
πρακτική δείχνει ότι η συντομότερη προθεσμία στην οποία μπο-
ρεί να χορηγηθεί άδεια κάποιας οικονομικής δραστηριότητας 
είναι η χορήγηση πιστοποιητικού εξαγωγής άγριων μανιταριών 

-γίνεται αυθημερόν την ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών. 
Άλλο θέμα είναι πόσο μαζική είναι η διάδοση της συγκεκριμένης 
αυτής επιχειρηματικής δραστηριότητας και τι συμβαίνει στους 
υπόλοιπους  τομείς...

Ανάμεσα στα αίτια του μπαράζ διοικητικών απαιτήσεων συγκα-
ταλέγεται και το ότι η εναρμόνιση της βουλγαρικής νομοθεσίας 
με την ευρωπαϊκή εισήγαγε δύο νέους όρους και αντίστοιχα νέες 
ρυθμίσεις. Από την πλευρά τους οι τοπικές αρχές εξακολουθούν 
να εισάγουν μέσω διατάξεων καθεστώτα, διαδικασίες και αντί-
στοιχα τέλη, παρουσιάζοντάς τα ως ένα είδος εξυπηρέτησης για 
τους επιχειρηματικούς κύκλους. 

Οι προσδοκίες 
Η καλύτερη ρύθμιση αποτελεί μία από τις προτεραιότητες-κλειδιά 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γι’ αυτό από το 2002 ακόμη η ίδια 
ξεκίνησε ένα πρόγραμμα για την τελειοποίηση της διοικητικής 
ρύθμισης. Όλα τα κράτη – μέλη της ΕΕ ανέλαβαν ενέργειες για τη 
βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της ποιότητας 
της νέας νομοθεσίας, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικό-
τητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ως απάντηση των απαιτήσε-
ων των επιχειρηματικών κύκλων και της ευρωπαϊκής πρακτικής 
η βουλγαρική κυβέρνηση πρότεινε να συζητηθεί το Πρόγραμμα 
βέλτιστου συντονισμού (2008-2009). Στο πρόγραμμα αυτό ξεχω-
ρίζουν τέσσερις εξειδικευμένοι στόχοι μείωσης των διοικητικών 
εμποδίων που βάζουν τροχοπέδη στη μπίζνες και στη βελτίωση 
της διοικητικής ρύθμισης:

Κατάργηση και ανακούφιση των διοικητικών καθεστώτων.
Δημιουργία και ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου για την εφαρ-

μογή και τον έλεγχο της πολιτικής καλύτερης ρύθμισης.
Ενίσχυση του διαλόγου με τις ενδιαφερόμενες πλευρές.
Τελειοποίηση της ρύθμισης σε επίπεδο δήμων και ενίσχυση 

του δυναμικού σε περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο για την 
εφαρμογή καλών πολιτικών ρύθμισης. Το πρόγραμμα προβλέ-
πει συγκεκριμένα μέτρα για την πραγματοποίηση των στόχων 
αυτών. Αναμενόμενο είναι να συνεχιστεί η εξέταση των διοικη-
τικών εμποδίων και καθεστώτων και να αναληφθούν μέτρα για 
την κατάργηση και την ανακούφισή τους ύστερα από προτάσεις 
των οργανώσεων των επιχειρηματιών. Στη διοικητική δομή του 
Υπουργικού Συμβουλίου θα ιδρυθεί ειδική Μονάδα καλύτερης 
ρύθμισης. Προβλέπεται η εφαρμογή προκαταρκτικών και συνα-
κόλουθων εκτιμήσεων της επίδρασης των νομοθετικών πράξεων. 
Τα στοιχεία του Μητρώου διοικητικών δομών και των πράξεων 
των οργάνων της εκτελεστικής εξουσίας και του Μητρώου των 
δημοσίων υπαλλήλων θα συνενωθούν σε ενιαίο διοικητικό Μη-
τρώο. Αναμενόμενο είναι το μητρώο αυτό να διευκολύνει το επί-
πεδο πληροφόρησης στους επιχειρηματικούς κύκλους σχετικά με 
τα διάφορα καθεστώτα, τα απαιτούμενα έγγραφα, προθεσμίες και 
τέλη. Προβλέπεται επίσης η διοικητική ρύθμιση και ο διοικητικός 
έλεγχος της οικονομικής δραστηριότητας σε επίπεδο δήμων. Ο 
χρόνος θα δείξει εάν αυτή τη φορά οι ενέργειες της κυβέρνησης 
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целенасочени и последователни и бумащината в отноше-
нията администрация – фирми ще намалее. 

Действията
В сферата на конкретното преди няколко месеца Минис-
терството на икономиката и енергетиката (МИЕ) по насто-
яване и след съгласуване с работодателските организации 
предложи на правителството да отпаднат 11 лицензионни 
и регистрационни режима и да бъдат облекчени и огра-
ничени още 15. Сред предложенията за режими, които се 
очаква да бъдат премахнати, са:

 Лицензиране на оценители на активи, подлежащи на 
приватизация. Режимът се администрира от Агенцията за 
приватизация съгласно Закона за приватизация и следпри-
ватизационен контрол. Регулацията не е актуална в съвре-
менните условия и не се отнася за дейност, която представля-
ва риск за националната сигурност или обществения ред в 
страната, както и за околната среда. Следователно – според 
закона – не би следвало да подлежи на лицензиране.

Лицензиране на оператор за летищна наземна дейност. 
Администрира се от Главна дирекция „Гражданска въздух-
оплавателна администрация“ съгласно Закона за граждан-
ското въздухоплаване. Основанието за премахване е също-
то – режимът не се отнася за дейност, която представлява 
риск за националната сигурност или обществения ред в 
страната, както и за околната среда.

Регистрация на търговски обект. Извършва се от общи-
ните. Липсва закон, който да урежда материята по регис-
трацията на търговски обект, поради което режимът тряб-
ва да отпадне или да премине в уведомителен.

Разрешение за търговия на едро и дребно с вино и спирт-
ни напитки. Режимът е отпаднал с последното изменение 
на Закона за виното и спиртните напитки, но някои общи-
ни продължават да го администрират и да събират такси 
по него. В малките градове таксата достига 600 лв., в голе-
мите – 3000 лв. 

Разрешение за внос на лекарства. Администрира се от 
министъра на здравеопазването. С този режим се регла-
ментира още веднъж разрешаването на конкретна сделка 
(внос) на лица, които вече са получили разрешение за про-
изводство или търговия с лекарства.

Здравен сертификат за износ на козметични продукти. 
Издава се от Главния държавен здравен инспектор. Режимът 
противоречи на Закона за ограничаване административ-
ното регулиране на стопанската дейност, тъй като с подза-
конов нормативен акт не може да се въвежда режим – това 
може да става само със закон.

Проблемите с регулативните режими бяха обсъдени на 
специална среща с областни управители и представители 
на Националното сдружение на общините. В резултат на 
дискусиите областните управители поеха ангажимент да 
предоставят на общинските администрации изчерпател-
ни списъци с въведените със закон режими, които местна-
та власт може да администрира. Смята се категорично, че 
всички режими извън списъка са неправомерни. 

Междувременно бизнесът взе в свои ръце „спасяването 
на давещите се“. В Сопот бе демонстрирана специализира-
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θα είναι αρκετά στοχοπροσηλωμένες και συνεπείς και αν η χαρ-
τούρα στις συναλλαγές διοίκησης-εταιρειών θα ελαττωθεί. 

Οι ενέργειες 
Στη σφαίρα του συγκεκριμένου πριν μερικούς μήνες το υπουργείο 
Οικονομίας και Ενεργειακών Πόρων ύστερα από απαίτηση και συ-
ντονισμό με τις οργανώσεις των εργοδοτών πρότεινε στην κυβέρνη-
ση την κατάργηση 11 καθεστώτων αδειοδότησης και καθεστώτων 
καταχώρισης, ενώ άλλα 15 θα απλοποιηθούν και θα περιοριστούν. 
Ανάμεσα στις προτάσεις σχετικά με καθεστώτα, τα οποία είναι σε 
αναμονή να καταργηθούν, συγκαταλέγονται τα ακόλουθα:

 Αδειοδότηση εκτιμητών ενεργητικών και περιουσιών που 
υπόκεινται σε ιδιωτικοποίηση. Το καθεστώς διοικείται από το 
Πρακτορείο ιδιωτικοποιήσεων, σύμφωνα με τον Νόμο ιδιωτικο-
ποιήσεων και τον έλεγχο μετά την ιδιωτικοποίηση. Η ρύθμιση 
δεν είναι επίκαιρη στις σύγχρονες συνθήκες και δεν αναφέρεται 
σε δραστηριότητα, η οποία εγκυμονεί κινδύνους για την εθνική 
ασφάλεια ή για τη δημόσια τάξη της χώρας, καθώς και για το 
περιβάλλον. Επομένως -σύμφωνα με τον νόμο- δεν θα έπρεπε 
να υπόκειται σε αδειοδότηση.

Αδειοδότηση χειριστή επίγειων υποθέσεων αεροδρομίου. Διοι-
κείται από τη Γενική διεύθυνση «Διοίκησης πολιτικής αεροπορίας», 
σύμφωνα με τον Νόμο πολιτικής αεροπορίας. Η λογική κατάργη-
σης είναι η ίδια: Το καθεστώς δεν αφορά δραστηριότητα η οποία 
εγκυμονεί κινδύνους για την εθνική ασφάλεια ή για τη δημόσια 
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на информационна система RRObserver – „Наблюдател на 
регулаторните режими“ (www.rr.bia-bg.com). Това е иници-
атива на БСК и представлява унифициран софтуер, който 
позволява в реално време да се проследят всички адми-
нистрирани от съответната община регулативни режими 
(правомерно и неправомерно въведени). Чрез системата 
ще се следят също крайните законови срокове по издаване 
на съответните документи от страна на администрацията, 
както и сроковете за кореспонденция с предприемачите 
в случаите на непълнота или неизправност на подадени-
те документи. Проследяването на информацията може да 
се извършва на следните нива: община, област, регион за 
планиране, национално.

„Наблюдателят“ ползва данни, извличани по електро-
нен път от деловодната система на съответната община 
и може да бъде приложен в цялата страна. Преди това ще 
трябва да бъде извършено съответното синхронизиране 
и адаптиране на съществуващите вътрешни информаци-
онни системи, ползвани от общинските администрации, 
уточняват от БСК.

RRObserver е част от Електронното правителство и цели 
да улесни предприемачеството в стартирането и развитието 
на дейността му, като успоредно с това ще генерира реални 
оценки за ефективността на администрацията, коментира 
Камен Колев, заместник-председател на БСК. 

τάξη της χώρας, καθώς  επίσης και για το περιβάλλον. 
Καταχώριση εμπορικής εταιρείας. Εκτελείται από τους δήμους. 

Δεν υπάρχει νόμος ο οποίος να διευθετεί τα ζητήματα σχετικά με 
την καταχώριση εμπορικής εταιρείας, λόγω του οποίου το καθε-
στώς πρέπει να καταργηθεί ή να μετεξελιχθεί σε ενημερωτικό. 

Άδεια χονδρικού και λιανικού εμπορίου κρασιών και οινοπνευ-
ματωδών ποτών. Το καθεστώς καταργήθηκε με την τελευταία 
τροποποίηση του Νόμου περί οίνου και οινοπνευματωδών, όμως 
μερικοί δήμοι εξακολουθούν να το εφαρμόζουν και να συλλέγουν  
τέλη που απορρέουν απ’ αυτό. Στις μικρές πόλεις τα τέλη αυτά 
αγγίζουν τα 600 λβ., ενώ στις μεγάλες  τα 3.000 λβ. 

Άδεια εισαγωγής φαρμάκων. Διοικείται από τον υπουργό Υγείας. 
Με το καθεστώς αυτό ρυθμίζεται για άλλη μία φορά η αδειοδό-
τηση συγκεκριμένης συναλλαγής (εισαγωγής) από πρόσωπα, τα 
οποία ήδη πήραν άδεια παραγωγής ή εμπορίας φαρμάκων.

Πιστοποιητικό υγειονομικών προδιαγραφών εξαγωγής καλ-
λυντικών. Χορηγείται από τον γενικό επιθεωρητή υγειονομικής 
υπηρεσίας του κράτους. Το καθεστώς αντίκειται στον Νόμο περί 
του περιορισμού της διοικητικής ρύθμισης της οικονομικής δρα-
στηριότητας, επειδή δεν είναι δυνατόν να εφαρμόζεται καθεστώς 
με νομοθετική πράξη -αυτό μπορεί να γίνει μόνο με νόμο.  

Τα προβλήματα με τα ρυθμιστικά καθεστώτα συζητήθηκαν σε 
ειδική συνάντηση με τους περιφερειάρχες και τους εκπροσώπους 
της Εθνικής Ένωσης Δήμων. Ως αποτέλεσμα των συζητήσεων οι 
περιφερειάρχες ανέλαβαν την υποχρέωση να παραχωρήσουν στις 
διοικήσεις των δήμων εξαντλητικούς καταλόγους των καθεστώ-
των που εφαρμόστηκαν δια νόμου και τα οποία η τοπική εξουσία 
είναι σε θέση να διοικεί. Κατηγορηματική είναι η άποψη ότι όλα 
τα καθεστώτα εκτός καταλόγου αντιβαίνουν στη νομιμότητα. 

Εν τω μεταξύ  οι επιχειρηματικοί κύκλοι πήραν στα χέρια τους 
«τις ναυαγοσωστικές επιχειρήσεις». Στο Σόποτ έγινε η επίδειξη 
εξειδικευμένου συστήματος πληροφόρησης RRObserver –  «Πα-
ρατηρητής ρυθμιστικών καθεστώτων» ( HYPERLINK „http://www.
rr.bia-bg.com/“www.rr.bia-bg.com). Πρόκειται για μία πρωτοβουλία 
του Βουλγαρικού Οικονομικού Επιμελητηρίου και αποτελείται από  
ενοποιημένο λογισμικό το οποίο επιτρέπει σε πραγματικό χρόνο να 
παρακολουθούνται όλα τα διοικούμενα από τον αντίστοιχο δήμο 
καθεστώτα ρύθμισης (που ισχύουν νόμιμα ή παράνομα). Μέσω του 
συστήματος θα παρακολουθούνται επίσης οι τελικές χρονικές προ-
θεσμίες για τη χορήγηση του αντίστοιχου εγγράφου από πλευράς 
της διοίκησης, καθώς επίσης και οι προθεσμίες αλληλογραφίας με 
τους επιχειρηματίες στις περιπτώσεις παραλείψεων ή  παρατυπι-
ών στα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν. Η παρακολούθηση των 
πληροφοριών μπορεί να γίνει στα εξής επίπεδα: Σε δήμο, περιοχή, 
περιοχή σχεδιασμού, καθώς και σε εθνικό επίπεδο.

«Ο παρατηρητής» χρησιμοποιεί στοιχεία, τα οποία αντλούνται 
ηλεκτρονικά από το σύστημα μητρώων του αντίστοιχου δήμου και 
μπορούν να εφαρμοστούν σε όλη τη χώρα. Πριν απ’ αυτό θα πρέπει 
να γίνει ο αντίστοιχος συγχρονισμός και προσαρμογή των υφιστάμε-
νων εσωτερικών συστημάτων πληροφόρησης, που χρησιμοποιούνται 
από τις διοικήσεις των δήμων, διευκρινίζουν από το ΒΟΕ.

«Το RRObserver αποτελεί μέρος της ηλεκτρονικής κυβέρνη-
σης και στοχεύει στο να διευκολύνει την επιχειρηματικότητα στο 
ξεκίνημα και την επέκταση των δραστηριοτήτων της, αφού πα-
ράλληλα μ‘ αυτό θα προσφέρει πραγματικές εκτιμήσεις για την 
αποτελεσματικότητα της διοίκησης», σχολίασε ο Κάμεν Κόλεβ, 
αντιπρόεδρος του ΒΟΕ.  
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Δυτική Ευρώπη
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Νοτιοανατολική Ευρώπη

Западна Европа
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Κεντρική Ευρώπη
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Βόρεια Ευρώπη +62%
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Η δυναμική προέρχεται από το Νότο και την Ανατολή

Αριθμός έργων άμεσων ξένων
επενδύσεων 2006-2007

Динамиката идва от Юга и Изтока

Брой на директните инвестиционни
проекти 2006-2007

Πηγή: E&Y European Investment Monitor 2008
Източник: E&Y European Investment Monitor 2008
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България	има	добро	
бъдеще	според	
инвеститорите
резултати от проучването на Ernst&Young за привлекателността 
на Югоизточна европа за директни инвестиции.

Чуждите инвеститори са убедени в доброто бъдеще на 
България като място за директни инвестиции, а член-
ството в ЕС ще пренасочи фокуса от индустрията към 
дейности с по-висока добавена стойност. Това са изво-
дите от второто издание на проучването на Ernst&Young 

Привлекателността на Югоизточна Европа за директни инвести-
ции, базирано на допитване до 200 топмениджъри в света. 

Над 68% от анкетираните прогнозират, че през следва-
щите 3 години привлекателността на България като мяс-
то за директни инвестиции ще се подобрява. Причини-
те, определящи повишения интерес на инвеститорите, са 
благоприятното корпоративно облагане, разумната цена 
на труда и гъвкавото трудово законодателство. Анкети-
раните смятат, че интересът ще е още по-голям, ако се по-
добрят телекомуникационната инфраструктура, качест-
вото на живота, достъпът до финансиране, транспортът 
и логистиката, както и социалният климат. 

България е на трето място по привлечени директни 
инвестиции в Югоизточна Европа. Над 60% от тях през 
2007 г. са в индустрията, главно в производството (50%), 
логистиката (7%) и тест услугите (3%). От анкетата се оч-
ертава мнението, че едно от сериозните предизвикателства 

έρευνα της Ernst & Young για την 
ελκυστικότητα της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης 2008:  Οι επενδυτές είναι 
σίγουροι στην προοπτική της 
Βουλγαρίας ως προορισμού ΑΞΕ

Οι διεθνείς επενδυτές δείχνουν σίγουροι για το μέλλον της Βουλ-
γαρίας ως προορισμού Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ). Η 
ένταξη στην ΕΕ θα οδηγήσει σε μια εξέλιξη μακριά από τις κυ-
ρίως βιομηχανικές δραστηριότητες και σε δραστηριότητες με 
υψηλότερη προστιθέμενη αξία. Αυτά είναι τα συμπεράσματα που 
προκύπτουν από τη 2η έκδοση της έρευνας της Ernst & Young μέ-
τρησης της αντίληψης διεθνών επενδυτών για την ελκυστικότητα 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Πάνω από 200 ανώτατα στελέχη 
από όλο τον κόσμο πήραν μέρος στην έρευνα σε μια προσπάθεια 
να καταγραφούν οι αντιλήψεις τους όσον αφορά την ελκυστι-
κότητα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Βουλγαρίας ως 
προορισμού για τις άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ). 

Συγκεκριμένα, περισσότεροι από 68% των ερωτηθέντων επεν-
δυτών πιστεύουν ότι η ελκυστικότητα της Βουλγαρίας για τις ΑΞΕ 
θα βελτιωθεί κατά τα επόμενα τρία χρόνια. Τα κριτήρια που κυρίως 
ελκύουν το ενδιαφέρον των επενδυτών προς τη Βουλγαρία περιλαμ-
βάνουν την εταιρική φορολογία, το εργατικό κόστος και την ευελιξία 
της εργατικής νομοθεσίας, σημαντικά κριτήρια για την επενδυτική 
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ωστόσο, οι επενδυτές ανέφεραν αδύ-
νατα σημεία στους ακόλουθους τομείς: Υποδομές τηλεπικοινωνιών, 
ποιότητα ζωής, πρόσβαση σε χρηματοοικονομικούς επενδυτές, υπο-
δομές μεταφορών και logistics, καθώς και κοινωνικό κλίμα.
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Гърция
Ελλάδα

Турция
Τουρκία

Румъния
Ρουμανία

България
Βουλγαρία

Хърватия
Κροατία

Сърбия
Σερβία

Кипър
Κύπρος

Босна и Херецеговина
Βοσνία & Ερζεγοβίνη

Цифрите показват класирането по всеки показател в рамките на Югоизточна Европа
Οι αριθμοί δείχνουν την κατάταξη του κάθε δείκτη εντός της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Източник/Πηγή: Ernst & Young Southeast Europe Attractiveness Survey 2008

Транспорт и логистика
Μεταφορές και logistics

Вътрешен пазар
Εσωτερική αγορά

Качество на труда
Ποιότητα της εργασίας

Качество на живота
Ποιότητα ζωής

Цена на труда
Τιμή εργασίας

Прозрачност и стабилност
Διαφάνεια και σταθερότητα

Телекомуникации
Τηλεπικοινωνίες

Подробен профил по 7-те най-важни показатели
Λεπτομερές προφίλ με βάση τους 7 σημαντικότερους δείκτες

Румъния Турция България Гърция Хърватия Сърбия
Босна и

Херцеговина Кипър
Ρουμανία Τουρκία Βουλγαρία Ελλάδα Κροατία Σερβία Βοσνία &

Ερζεγοβίνη Κύπρος

52% 50%
40%

31% 28%
19%

10% 9%

Доколко привлекателни за нови директни инвестиции
са страните в Югоизточна Европа?

Πόσο ελκυστικές για νέες άμεσες επενδύσεις είναι
οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης;

Източник/Πηγή: Ernst & Young Southeast
Europe Attractiveness Survey
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пред България ще е пренасочването на инвестициите към 
хай-тек дейности, като управленски и контактни центро-
ве, центрове за изнесени услуги, центрове за проучвания 
и разработки. В момента страната заема трето място по 
инвестиционни проекти в посочените области, като по-
стиженията в тази насока ще я доближат да профила, от-
говарящ на членство в ЕС.

Като цяло данните от тазгодишното проучване показ-
ват, че Югоизточна Европа е най-привлекателното място 
за директни инвестиции, като 33% от анкетираните ин-
веститори я класират на първо място в рамките на ста-
рия континент. Така регионът изпреварва Западна Европа 
(25%) и Централна Европа (13%). Този резултат се дължи 
основно на фактори като ниските разходи и високата про-
изводителност на труда, но гъвкавото трудово законода-
телство и благоприятното корпоративно облагане също 
играят своята роля. 

По отношение на позитивния имидж в очите на инвес-
титорите Турция и Румъния са лидерите в Югоизточна 
Европа (съответно на 1-во и 2-ро място). Това класиране 
се потвърждава и от размера на действително привлече-
ните директни инвестиции през 2007-а година. Турция 

Όσον αφορά την προσέλκυση πραγματικών ΑΞΕ, η Βουλγα-
ρία κατέχει την 3η θέση μεταξύ των χωρών της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης. Πάνω από 60% της δραστηριότητας ΑΞΕ το 2007 ήταν 
συγκεντρωμένη σε βιομηχανική δραστηριότητα, κυρίως παραγω-
γή (50%), αλλά επίσης και logistics (7%) και δοκιμές υπηρεσιών 
(3%).  Η πρόκληση για τη Βουλγαρία θα είναι να προσανατολιστεί 
σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας όπως: κεντρικά 
γραφεία, κέντρα επικοινωνίας, κοινά κέντρα εξυπηρέτησης πελα-
τών, έρευνα και ανάπτυξη. Σήμερα κατέχει την τρίτη θέση σε αυτές 
τις δραστηριότητες. Αυτό θα την φέρει πιο κοντά σε ένα προφίλ 
που είναι περισσότερο προσαρμοσμένο στο προφίλ ενός κράτους 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Νοτιοανατολική Ευρώπη, ως περιοχή, αναδεικνύεται ως ο πιο 
ελκυστικός προορισμός των ΑΞΕ στην έρευνα φέτος, με 33% των 
επενδυτών να την κατατάσσουν ως την πιο ευνοϊκή θέση για ΑΞΕ 
στην Ευρώπη, μπροστά από τη Δυτική Ευρώπη (25%) και την Κε-
ντρική Ευρώπη (13%). Αυτό το αποτέλεσμα βασίζεται κατά κύριο 
λόγο σε δυνατά σημεία όσον αφορά κόστος και παραγωγικότητα, 
αλλά επίσης και την ευελιξία της εργατικής νομοθεσίας και της 
εταιρικής φορολογίας. 

Η Τουρκία και η Ρουμανία πρωταγωνιστούν όσον αφορά στην ει-
κόνα που διαμορφώνουν γι’ αυτές οι επενδυτές (1η και 2η αντίστοιχα). 

води по обща стойност, докато Румъния е първа по брой 
на инвестиционните проекти.

Тази година впечатление прави динамичният ръст на 
Сърбия, която се е изкачила на второ място по брой на 
инвестиционните проекти, въпреки негативния имидж, 
с който е възприемана от инвеститорите.

Анкетираните посочват мерките, които биха укрепили 
позициите на България като място за директни инвести-
ции, а именно: подобряване на пътната и телекомуника-
ционната инфраструктура, подобряване на качеството на 
живота, покриване на икономическите стандарти на ЕС, 
премахване на бюрокрацията и корупцията, подобрява-
не на имиджа на страната навън и облекчаване на адми-
нистративните процедури. Така те дават ценни насоки за 
увеличаване привлекателността на България в очите на 
директните инвеститори.

проучването
Проучването Привлекателността на Югоизточна Ев-
ропа за директни инвестиции 2008 е направено от неза-
висимата маркетингова изследователска агенция CSA по-
средством компютърно асистирани телефонни интервюта 

Αυτό αντανακλάται επίσης στην πραγματική απόδοση των ΑΞΕ το 
2007, καθώς η Τουρκία είναι πρώτη στην περιοχή ως προς την αξία 
των έργων ΑΞΕ, ενώ η Ρουμανία είναι πρώτη ως προς τον αριθμό των 
έργων ΑΞΕ. Η δυναμική ανάπτυξη της Σερβίας είναι σημαντική φέτος, 
καθώς η χώρα κατατάσσεται στη 2η θέση ως προς τον αριθμό έργων 
ΑΞΕ παρά την αρνητική εικόνα στην αντίληψη των επενδυτών.

Οι επενδυτές αναφέρουν μέτρα βελτίωσης που θα οδηγήσουν 
στην ενίσχυση της θέσης της Βουλγαρίας στην προσέλκυση ΑΞΕ. 
Συγκεκριμένα: βελτίωση των μεταφορικών και τηλεπικοινωνιακών 
υποδομών, βελτίωση της ποιότητας ζωής, ανταπόκριση στα πρότυπα 
οικονομικής ρύθμισης της ΕΕ, εξάλειψη της γραφειοκρατίας και της 
διαφθοράς, βελτίωση της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό, καθώς 
και απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών. Αυτό παρέχει έναν 
πολύτιμο χάρτη πορείας για την ενίσχυση της ελκυστικότητας της 
Βουλγαρίας ως προορισμού ΑΞΕ.

η έρευνα
Η έρευνα “Southeast Europe Attractiveness Survey 2008” διενεργήθη-
κε από τη CSA, ένα ανεξάρτητη ετερία ερευνών αγοράς, με τη χρήση 
του συστήματος CATI (Computer-Assisted Telephonic Interviews) για 
λογαριασμό της Ernst & Young Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η οποία 
περιλαμβάνει γραφεία σε δέκα χώρες της περιοχής.

ИКОНОМИКА май – юни 2008 май – юни 2008 ИКОНОМИКА
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Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 216 διεθνών 
επενδυτών, 114 εκ των οποίων δραστηριοποιούνται στην περιοχή 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Η Ernst & Young είναι ηγέτης παγκοσμίως στις ασφαλιστικές, 
φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Οι 130.000 συ-
νεργάτες μας σε όλο τον κόσμο είναι ενωμένοι γύρω από τις 
κοινές αξίες μας και από τη συνεχή δέσμευση στην ποιότητα. 
Κάνουμε τη διαφορά βοηθώντας τους ανθρώπους μας, τους 
πελάτες μας και τις ευρύτερες κοινότητές μας στην επίτευξη 
των στόχων τους. 

Το 1997 οι δραστηριότητες της Ernst & Young στην περιοχή της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης ήταν ενωμένες υπό μία λειτουργική 
οντότητα Ernst & Young Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η οργάνωση 
αυτή περιλαμβάνει 15 γραφεία σε 10 χώρες (Αλβανία, Βουλγαρία, 
Κύπρος, ΠΓΔΜ, Ελλάδα, Μάλτα, Μολδαβία, Ρουμανία, Σερβία, 
Τουρκία) και απασχολεί πάνω από 2.000 επαγγελματίες.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
μας http://www.ey.com/eyse. 

(CATI) по поръчка на Ernst & Young Югоизточна Европа.
Анкетирани са 216 международни инвеститори, като 

114 от тях вече имат дейност в Югоизточна Европа.
Ernst & Young е глобален лидер в услугите по контрола 

и осигуряването, данъчното облагане, сделките и консул-
тирането. В световен мащаб 130 000 професионалисти на 
компанията са обединени от общите си ценности и без-
компромисната отдаденост на качеството. Стремежът им е 
да постигнат положителна промяна, помагайки на хората, 
на клиентите си и на обществото като цяло да достигнат 
максималния си потенциал.

През 1997 представителствата на Ernst & Young в реги-
она бяха обединени под шапката на Ernst & Young Юго-
източна Европа. Организацията се състои от 15 офиса в 
10 държави (Албания, България, Гърция, Кипър, Маке-
дония, Малта, Молдова, Румъния, Сърбия и Турция) и в 
нея работят 2000 души. Повече информация може да от-
криете на http://www.ey.com/eyse. 

Източник/Πηγή:
Ernst & Young Southeast Europe

Attractiveness Survey 2008

Нямам представа
Χωρίς γνώμη

Не, няма да
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Θα αποτελματωθεί
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Θα επιδεινωθεί

Да, интересът ще се
увеличава
Θα βελτιωθεί

68%

6%

20%

6%

Ще стане ли България по-привлекателна за директни инвестиции?
Εξέλιξη της ελκυστικότητας της Βουλγαρίας στα επόμενα 3 χρόνια

Позитивна нагласа за бъдещето
Θετικές αντιλήψεις για τη μελλοντική βελτίωση

Да се въведат по-гъвкави и опростени
административни процедури

Πιο ευέλικτες και απλές διοικητικές
διαδικασίες

Да се подобри имиджа
на страната навън

Βελτίωση της εικόνας της χώρας στο
εξωτερικό

Да се премахнат корупцията
и бюрокрацията

Εξάλειψη της διαφθοράς και της
γραφειοκρατίας
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стандарти на ЕС

Ανταπόκριση στα πρότυπα της ΕΕ για
την οικονομική ρύθμιση
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Βελτίωση της ποιότητας ζωής

Да се подобри информационната
и пътната инфраструктура

Βελτίωση των υποδομών μεταφορών
και επικοινωνιών 23%

18%
17%

15%
15%

13%

Мерки за увеличаване на привлекателността на страната
Μέτρα για την αύξηση της ελκυστικότητας της χώρας
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Гръцкият бизнес съвет в България си е поставил амбициозни 
цели. Ключови приоритети са създаването на продуктивни вза-
имоотношения и контакти между водещи представители на 
деловите среди и правителствените фактори и от двете страни, 
както и привличането на влиятелни лидери на международни 
компании за установяването на връзки за съвместни действия 
между тях и членовете на ГБСБ. Друга амбициозна цел е да се 
превърне в център за взаимопомощ (help desk), който ще пре-
доставя улеснения на членовете и значителна помощ при тях-
ната всекидневна работа, при процедурата по финансиране от 
Европейския съюз, в процеса на работа с националните инсти-
туции, с оглед справяне с бюрократичните проблеми и др. Също 
така Съветът ще съсредоточи усилията си за изграждане на нов 
интернет сайт, който ще представя всички негови членове и ще 
предоставя актуализирана информация по въпроси от общ ико-
номически интерес или свързани с предприемаческите дейности 
на неговите членове, както и да утвърди списание „Хоризонти” 
като значимо за българската и гръцка делова общност издание. 
ГБСБ възнамерява още да стартира и семинарна програма, на-
сочена към повишаване на продуктивността на професионални 
групи, както и поемането на инициативи за набиране на членове 

Συμβούλιο έχει θέσει φιλόδοξους στόχους. Ύψιστη προτεραιότητα 
αποτελεί η διαμόρφωση παραγωγικών σχέσεων και η δημιουργία 
επαφών μεταξύ κορυφαίων στελεχών του επιχειρηματικού κόσμου 
και κυβερνητικών παραγόντων, και από τις δύο χώρες, καθώς και 
η προσέλκυση των επικεφαλής διεθνών εταιριών για δημιουργία 
συνεργιών με τα μέλη του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου. 
Ένας άλλος φιλόδοξος στόχος είναι η δημιουργία ενός Help Desk, 
που θα παρέχει διευκολύνσεις στα μέλη και θα προσφέρει σημα-
ντική βοήθεια στην καθημερινή λειτουργία τους, στις διαδικασίες 
χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις εθνικές διαδι-
κασίες, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων γραφειοκρατίας κ.α. 
Το Συμβούλιο επίσης θα επικεντρώσει τις προσπάθειές του στην 
ανάπτυξη μιας νέας ιστοσελίδας, η οποία θα παρουσιάζει όλα τα 
μέλη του και θα παρέχει επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά 
με θέματα γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος ή γύρω από την 
επιχειρηματική δραστηριότητα των μελών του, καθώς επίσης και 
στην καθιέρωση του Horizons Magazine ως μιας σημαντικής έκδο-
σης για τις βουλγαρικές και ελληνικές επιχειρήσεις. Το Συμβούλιο 
επίσης σχεδιάζει τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 
με στόχο τη βελτίωση των επιδόσεων επαγγελματικών ομάδων 
καθώς και την ανάληψη πρωτοβουλιών για συγκέντρωση μελών 

Антъни	Хасиотис:	
банкерът,	който	знае	
цената	на	парите	
и	как	да	ги	управлява

Αντώνης Χασιώτης: 
Ο Τραπεζίτης που γνωρίζει την αξία των 
χρημάτων και πώς να τα διαχειρίζεται

ПОРТРЕТ май – юни 2008

Главният изпълнителен директор на Пощенска банка 
г-н Антъни Хасиотис е новият председател на Гръцкия 
бизнес съвет в България. Потомственият банкер, кой-
то знае цената на парите, оглави бизнес организация, 
чиято първа и най-важна задача е да помага на гръц-
ки и кипърски компании, които работят у нас и обра-
тно. През първите три години от неговото съществу-
ване бяха положени основите за постигане на целите 
поставени още при учредяването му. Съветът предос-
тави и продължава да предоставя платформа за връз-
ки на сътрудничество, популяризиране и обмен на 
информация, като представлява интересите на чле-
новете си и действа като катализатор за разширяване 
на търговските връзки и инвестициите между Бълга-
рия и Гърция.

Г-н Хасиотис е уверен, че чрез ангажиментите поети при уч-
редяването му и благодарение на непрестанно полаганите уси-
лия ГБСБ може да изиграе решаваща роля за стимулиране на 
търговията, инвестициите и обмена на ноу-хау между България 
и Гърция, като допринесе за успеха на цялата бизнес общност. 
За периода 2008-2010 г. под председателството на г-н Хасиотис 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Postbank κ. Αντώνης Χασιώ-
της, γόνος οικογένειας τραπεζιτών που γνωρίζει καλά την 
αξία του χρήματος, είναι ο νέος Πρόεδρος του Ελληνικού 
Επιχειρηματικού Συμβουλίου (Hellenic Business Council) 
στη Βουλγαρία, του οποίου ο πρωταρχικός και σημαντι-
κότερος στόχος είναι να στηρίζει τις εταιρίες ελληνικών 
και κυπριακών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται 
στη χώρα αυτή και αντίστροφα. Τα τρία πρώτα χρόνια 
λειτουργίας του, μπήκαν οι βάσεις για να επιτευχθούν οι 
στόχοι που είχαν τεθεί από την ίδρυσή του. Το Συμβούλιο 
προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει μια πλατφόρμα 
διασυνδέσεων, προώθησης και διακίνησης πληροφοριών, 
εκπροσωπώντας τα συμφέροντα των μελών του, και λει-
τουργεί ως καταλύτης για επέκταση του εμπορίου και των 
επενδύσεων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.

Ο κ. Χασιώτης είναι πεπεισμένος ότι μέσα από τις καταστατι-
κές δεσμεύσεις και τις συνεχείς προσπάθειες το Συμβούλιο μπορεί 
να παίξει αποφασιστικό ρόλο στην τόνωση του εμπορίου και των 
επενδύσεων και στη μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ Βουλγαρίας 
και Ελλάδος επ’  ωφελεία ολόκληρης της επιχειρηματικής κοι-
νότητας. Για την τριετία 2008 - 2010, υπό την προεδρεία του, το 

май – юни 2008 ПОРТРЕТ
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и създаване на възможности за сътрудничество. Според г-н Ха-
сиотис, “всеки е отговорен спрямо обществото, в което живее - и 
като индивид, и като гражданин негово естествено задължение 
е да подпомага хората с добри намерения, като това задължение 
не се отнася само до професионалната сфера”.  

«Целта, която си поставяме, е да улесняваме  сътрудничеството, 
да формираме предпоставките за установяване но нови взаимо-
отношение и да промотираме създаването на по-благоприятна 
финансово-икономическа среда», пояснява г-н Хасиотис. «От 
доста време насам констатираме взаимно добрите връзки между 
България и Гърция, факт, който разбира се, улеснява осъществя-
ването на нашата мисия. Ползваме се с безрезервната подкрепа 
на гръцката държава и по-специално на Посолството на Гърция, 
което насърчава нашите усилия за подкрепяне на нуждаещи се 
от съдействие фирми. Освен нашата първостепенна предприема-
ческа цел, ние поемаме различни инициативи от образователно 
и културно естество, които съставляват част от обмена между 
двете страни» отбелязва той. «Първото такова събитие за 2008 
година бе спектакълът “Светлина и слово” в средата на месец май 
по повод преиздаването на мемоарната книга на Стефан Гечев 
«Моите гръцки приятели». То бе продължение на протеклата ус-
пешно през миналата година Седмица на гръцкото кино в Бълга-
рия. На 12 юни организирахме Бизнес към бизнес проява на тема 
«Медий, ПР и комуникации”. Участниците в събитието -   Ashley 
& Holmes Sofia, Huts J W T, Attica Media Bulgaria, Brightways, DDB 
Sofia, Civitas Global, JNL +, Le Spot Productions, MADTV Bulgaria, 
Signteam, ProAd и V+O Communication Bulgaria, Eurofast Global 
вече години наред работят успешно в България».  

Също така г-н Антъни Хасиотис е член на борда на Американ-
ската търговска камара, Българския форум на бизнес-лидерите. 

Богатата му професионална кариера включва постове в автори-
тетни банки в САЩ, Коста Рика, Венецуела, Саудитска Арабия, 
Великобритания и родната му Гърция. От четири години е в Бъл-
гария , където успешно ръководи Пощенска банка (с юридическа 
регистрация “Юробанк И Еф Джи България АД”) - една най-голе-
мите банкови институции в страната. За успешната консолидация 
с ДЗИ банк и за личния му принос при прилагането на ефективен 
модел на фирмено управление г-н Хасиотис получи заслужено 
признание. «Изпитвам удовлетворение и благодарност към всич-
ки, които подкрепиха тази инициатива, както и към онези, кои-
то оцениха нашите усилия. Отличието представлява признание 
за нашия екип и аз го приемам като техен представител. Още от 
ранна възраст всеки от нас се нуждае от признание и всякакъв 
израз на одобрение, дори една усмивка, има огромно значение“, 
призна банкерът и сподели още: «Обичам работата си и винаги 
съм искал да правя именно това, с което се занимавам днес. За 
мен ръководенето на Пощенска банка представлява огромна от-
говорност, това да управлявам финансовите й активи, както и 
парите, които вашите клиенти са ни поверили».

και δημιουργία ευκαιριών συνεργασίας. 
Κατά την άποψη του κ. Χασιώτη «ο κα-
θένας είναι υπεύθυνος για την κοινωνία 
στην οποία ζει: ως άτομο και ως πολί-
της, έχει φυσική υποχρέωση να βοηθάει 
τους ανθρώπους με καλές προθέσεις, 
και αυτό το καθήκον δεν αφορά μόνο 
το επαγγελματικό πεδίο».

«Στόχος μας είναι να διευκολύνουμε τη συνεργασία, να δια-
μορφώσουμε τις προϋποθέσεις για εγκαθίδρυση νέων σχέσεων 
και να προωθήσουμε τη δημιουργία ενός καλύτερου χρηματοοι-
κονομικού περιβάλλοντος», εξηγεί ο κ. Χασιώτης. «Εδώ και πολύ 
καιρό διαπιστώνουμε τις αμοιβαία καλές σχέσεις ανάμεσα στη 
Βουλγαρία και στην Ελλάδα, γεγονός το οποίο βεβαίως διευκο-
λύνει την υλοποίηση  της αποστολής μας. Έχουμε την αμέριστη 
συμπαράσταση του Ελληνικού Κράτους και ειδικότερα της Ελ-
ληνικής Πρεσβείας, η οποία ενθαρρύνει τις προσπάθειές μας για 
στήριξη των εταιριών που χρειάζονται βοήθεια. Εκτός από τον 
πρωταρχικό επιχειρηματικό μας στόχο, αναλαμβάνουμε διάφορες 
πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού και πολιτιστικού περιεχομένου, οι 
οποίες αποτελούν μέρος των ανταλλαγών μεταξύ των δύο χωρών » 
επισημαίνει. «Το πρώτο τέτοιο γεγονός για το 2008 ήταν το Light 
and Words Show στα μέσα Μαΐου, με την επανέκδοση του διηγήμα-
τος του Stefan Gechev ‘’Οι φίλοι μου οι Έλληνες’’, σε συνέχεια της 
περσινής επιτυχημένης Εβδομάδας Ελληνικού Κινηματογράφου 
στη Βουλγαρία. Στις 12 Ιουνίου οργανώσαμε μια εκδήλωση από 
επιχειρήσεις για επιχειρήσεις με θέμα “ADVERTISING, PR AND 
COMMUNICATION’’, αφού πολλά από τα μέλη μας λειτουργούν 
στη Βουλγαρία με επιτυχία: Ashley & Holmes Sofia, Huts J W T, 
Attica Media Bulgaria, Brightways, DDB Sofia, Civitas Global, 
JNL +, Le Spot Productions, MADTV Bulgaria, Signteam, ProAd 
и V+O Communication Bulgaria, Eurofast Global.  

Ο κ. Αντώνης Χασιώτης είναι επίσης μέλος των Διοικητι-
κών Συμβουλίων του American Chamber of Commerce και του 
Bulgarian Business Leaders Forum. Στην πλούσια επαγγελματική 
του καριέρα περιλαμβάνονται θέσεις σε έγκριτες Τράπεζες των 
ΗΠΑ, της Κόστα  Ρίκα, της Βενεζουέλας, της Σαουδικής Αραβίας, 
του Ηνωμένου Βασιλείου και της πατρίδας του της Ελλάδας. Βρί-

σκεται στη Βουλγαρία εδώ και τέσσερα χρόνια, όπου με επιτυχία 
διευθύνει την Eurobank EFG Bulgaria, υπό την επωνυμία Postbank 

– ένα από τα μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας. Ο κ. Χα-
σιώτης έλαβε επάξια την αναγνώριση για την επιτυχημένη συγ-
χώνευση της DZI Bank και για την προσωπική συμβολή του στην 
εφαρμογή ενός πετυχημένου μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης. 
«Είμαι ικανοποιημένος και νιώθω ευγνωμοσύνη προς όλους τους 
ανθρώπους που στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία καθώς και προς 
εκείνους που εκτίμησαν τις προσπάθειές μας. Το βραβείο αποτελεί 
αναγνώριση της ομάδας μας και το αποδέχομαι ως εκπρόσωπός 
της. Ο καθένας από εμάς, από τη νηπιακή του ηλικία, χρειάζεται 
αναγνώριση και αποδοχή, ακόμη και ένα χαμόγελο έχει τεράστια 
σημασία» παραδέχεται, και εξομολογείται: «Αγαπώ τη δουλειά μου 
και πάντα ήθελα να κάνω αυτό ακριβώς το οποίο κάνω σήμερα. 
Για μένα είναι μεγάλη ευθύνη να διευθύνω την Postbank, να δι-
αχειρίζομαι τα περιουσιακά της στοιχεία καθώς και τα χρήματα 
που οι πελάτες μάς έχουν εμπιστευθεί».

Παρόλο που ο κ. Χασιώτης ηγείται ενός χρηματοπιστωτικού 
ιδρύματος, τα χρήματα δεν είναι γι’ αυτόν παρά ένα μέσο πλη-

Децата	са	нашето	
бъдеще	и	трябва	да	
формираме	тяхното	
съзнание	и	поведение.	
Те	идват	на	този	свят	
с	нищо	в	главите	и	сме	
отговорни	за	това,	
в	което	ще	
се	превърнат.
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κά συναισθήματα. Ας τους δώσουμε ελπίδα, θετικά μηνύματα 
και συμβουλές, και ας ελπίσουμε ότι θα γίνουν πολύ καλύτεροι 
άνθρωποι από εμάς». Και συνεχίζει αναφερόμενος στα δικά του 
παιδιά: «Όλος ο κόσμος για μένα είναι οι κόρες μου και ο γιος 
μου. Προσπαθώ να τους μάθω ότι η ζωή είναι ωραία, ότι πρέπει 
να την απολαμβάνουν και να ακολουθούν την καρδιά τους. Ό,τι 
και να κάνουν, να το κάνουν όσο καλύτερα μπορούν. Ακόμη και 
αν δεν τα καταφέρνουν, αν πραγματικά θέλουν πολύ να πετύχουν 
τον στόχο τους, να μην το βάζουν κάτω αλλά να προσπαθούν 
ξανά. Και πάνω απ’ όλα να είναι τίμιοι και ειλικρινείς. Τίποτα 
δεν με απογοητεύει και δεν με θλίβει περισσότερο από το ψέμα», 
μας ομολογεί.

Η στάση του  απέναντι στους νέους ανθρώπους αντανακλά-
ται και στην κοινωνική του δράση,  με την πρωτοβουλία «Δυ-
νατή αρχή με την Postbank». Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που 
διευθύνει υποβοηθά μαθητές με ταλέντο στην εκμάθηση ξένων 
γλωσσών, και ο κ. Χασιώτης βραβεύει προσωπικά τους αριστού-
χους με υποτροφίες.

Η δουλειά του στην Postbank και τα δημόσια καθήκοντα 
απορροφούν τον περισσότερο χρόνο του. Γι’ αυτό, στο βαρύ και 
φορτωμένο πρόγραμμά του κάθε ευκαιρία για διάβασμα,  βόλτα 
έξω από το γραφείο ή  συναντήσεις με φίλους είναι πηγή ευχα-
ρίστησης και ξενοιασιάς. 

Συνεχίζοντας τη συζήτηση παρατηρούμε ότι δεν είναι αδιάφορος 
απέναντι στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης του σύγχρονου 
κόσμου και τις  προοπτικές των παιδιών και των νέων ανθρώπων. 
«Στις μέρες μας φτάνει να ανοίξεις την τηλεόραση και αμέσως έρ-
χεσαι αντιμέτωπος με τα προβλήματα που μας περιβάλλουν. Η 
μόλυνση των υδάτων και του εδάφους καταστρέφει τον κόσμο 
στον οποίο ζούμε». Θεωρεί ότι εκτός από την προστασία και την 
προσωπική ασφάλεια του πολίτη και των βασικών κοινωνικών 
αναγκών του, στην ημερήσια διάταξη κάθε κυβέρνησης θα πρέ-
πει να ενταχθεί η προστασία του περιβάλλοντος. Κατά τη γνώμη 
του, η συνεχής αύξηση των τιμών της ενέργειας, των τροφίμων 
και των άλλων αγαθών μετατρέπει την επιβίωση σε θέμα υψίστης 
σημασίας, και οι ανεπτυγμένες κοινωνίες πρέπει να ευαισθητο-
ποιηθούν σε αυτά τα προβλήματα.

Κλείνοντας, μας εξομολογήθηκε πόσο ικανοποιημένος είναι 
από τη ζωή του, τα παιδιά του, τη δουλειά του και τους φίλους 
του. Κάθε μέρα ξεκινά μια νέα και συναρπαστική περιπέτεια, και 
ο ίδιος είναι έτοιμος να την απολαύσει και να αντλήσει κάθε τι 
θετικό που η ζωή προσφέρει. Το χαμογελαστό του πρόσωπο επι-
βεβαιώνει όλα όσα είπε. 

положителни послания и съвети, и нека се надяваме, че те ще 
станат много по-добри хора от нас». И продължава, заговаряй-
ки за собствените си деца: «За мен дъщерите ми и синът ми са 
целият свят.  Опитвам се да ги науча, че животът е хубав, че 
трябва да му се радват и да следват сърцето си. Че каквото и 
да правят, трябва да го правят колкото могат по-добре. Дори 
и да не успяват, ако действително много искат да постигнат 
целта си, не трябва да се предават, а да опитат отново. И преди 
всичко да бъдат почтени и искрени. Нищо не ме разочарова 
и не ме натъжава повече от лъжата», споделя той. Отношени-
ето му към младите хора намира отражение и в обществения 
му ангажимент с инициативата «Силен старт с Пощенска бан-
ка». Финансово-кредитната институция, която той ръководи, 
подпомага ученици със заложби за изучаване на чужди ези-
ци, а г-н Хасиотис лично връчва стипендиите на отличилите 
се сред тях младежи. 

Работата му в Пощенска банка и обществените ангажименти 
заемат по-голямата част от времето му. За негово съжаление има 
все по-малко възможности да играе любимия си тенис. Затова 
пък в напрегнатия и натоварен график всяка възможност за че-
тене или разходка извън офиса, срещите с приятели му доставят 
разнообразие и огромно удоволствие. Всеки уикенд пътува до 
Гърция, за да се посвети на децата си. . 

Продължавайки нашия разговор, забелязваме, че не е без-
различен към предизвикателствата на съвременния глобален 
свят и перспективите на децата и младите хора. «В днешно вре-
ме  е достатъчно човек да включи телевизора и веднага вижда 
проблемите, които ни заобикалят. Замърсяването на водите и 
почвата разрушава света, в който живеем». Смята, че, освен 
закрилата и личната сигурност на гражданина и на негови-
те основни обществени потребности, в дневния ред на всяко 
правителство би трябвало да залегне и защитата на околната 
среда. По негово мнение, непрекъснатото покачване на цените 
на енергията, на хранителните продукти и на останалите блага 
превръща оцеляването във въпрос от върховно значение, и в  
развитите общества трябва да бъде пробудена чувствителност 
относно тези проблеми.

Приключвайки, г-н Хасиотис сподели с нас колко удовлетво-
рен се чувства от живота си, от децата си, от работата и от при-
ятелите си. Всеки ден започва едно ново увлекателно приклю-
чение, на което той е готов да се наслади и да почерпи всички 
положителни неща, което животът предлага. Усмихнатото му 
лице потвърждава  изцяло казаното от него. 

Въпреки че управлява финансово-кредитна институция, за г-
н Хасиотис парите не са нищо повече от платежно средство. «Те 
са средство, спомагащо хората да разменят помежду си стоки и 
услуги, както горивото помага на машините да се движат. Зада-
чата на банкера е да улеснява този процес», заключава той. 

Според мнението на г-н Хасиотис, хората в съвременните об-
щества се борят да натрупат богатство, за да се радват на висок 
статус, успех, сигурност и да имат свободата да избират начина 
си на живот.  «Материалните блага могат да накарат човека да се 
чувства комфортно, но в дългосрочна перспектива сами по себе 
си не дават пълно щастие. Живял съм в много страни по света 
и навсякъде успявам да открия положителни неща. Научих се 
да приемам и живея с проблемите на хората и винаги се стремя 
да общувам с тях. За мен е удоволствие да бъда в друга страна, 
да откривам и научавам нови неща, това наистина е безценен 
опит”, казва банкерът.

Споделяйки житейската си философия, г-н Хасиотис изпо-
вядва: «Децата са нашето бъдеще и трябва да формираме тях-
ното съзнание и поведение. Те идват на този свят като «неизпи-
сана, чиста дъска» и сме отговорни за това, в което ще се пре-
върнат в по-късно в живота. Ако не сме добри едни към други, 
ако не сме удовлетворени от този живот, нека поне предпазим 
децата си от негативните емоции. Нека им вдъхнем надежда, 

ρωμής. «Είναι το μέσον που βοηθάει στη διακίνηση αγαθών και 
υπηρεσιών μεταξύ των ανθρώπων, όπως τα καύσιμα βοηθούν την 
κίνηση των μηχανών. Ο στόχος του τραπεζίτη είναι να  διευκο-
λύνει αυτή τη διαδικασία», καταλήγει.

Σύμφωνα με την άποψή του στις σύγχρονες κοινωνίες οι άν-
θρωποι αγωνίζονται να συσσωρεύσουν πλούτο για να απολαμ-
βάνουν ένα υψηλό status, επιτυχία, ασφάλεια και να έχουν την 
ελευθερία να επιλέγουν τον τρόπο ζωής τους. «Τα υλικά αγαθά 
μπορούν να κάνουν έναν άνθρωπο να αισθάνεται άνετα, αλλά 
μακροπρόθεσμα δεν προσφέρουν από μόνα τους ολοκληρωμέ-
νη ευτυχία. Έχω ζήσει σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο και πάντα 
κατάφερνα να βρίσκω θετικά στοιχεία. Έμαθα να δέχομαι και να 
ζω με τα προβλήματα των ανθρώπων και πάντα προσπαθώ να 
επικοινωνώ μαζί τους. Είναι χαρά για μένα να ζω σε άλλη χώρα, 
να ανακαλύπτω και να μαθαίνω νέα πράγματα – αυτό αποτελεί 
πραγματικά μια πολύτιμη εμπειρία», εξομολογείται.

Εκφράζοντας τις απόψεις του για τη ζωή σημειώνει: «Τα παιδιά 
είναι το μέλλον μας και πρέπει να διαμορφώσουμε τη συνείδηση 
και τη συμπεριφορά τους. Όταν έρχονται στον κόσμο το μυαλό 
τους είναι σαν άγραφος πίνακας, και είμαστε υπεύθυνοι για το τι 
θα γίνουν στη ζωή τους. Εάν δεν είμαστε καλοί ο ένας απέναντι 
στον άλλον, εάν δεν είμαστε ικανοποιημένοι απ’ αυτή τη ζωή, 
τουλάχιστον ας προστατέψουμε τα παιδιά μας από τα αρνητι-
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Варна е призната за морската столица на 
България, а лятото е културният бум с 
поредица от фестивали, които я превръ-
щат в притегателна точка за всички по-
чиващи в близките курорти. Освен с ча-

ра си на стар морски град Варна е известна и ка-
то най-добрата гастрономическа дестинация на 
българското Черноморие с изобилие от различни 
ресторанти. Поради огромния избор от заведе-
ния и риск да попаднете на недотам качествена 
храна и обслужване, решихме да отсеем четири 
адреса, на които наистина си заслужава да се хра-
ните във Варна.

мусала палас, 
ул. „Мусала“ 3, тел.: 052 664 100
Това е един от най-добрите гурме ресторанти не само във 
Варна, но и в страната изобщо. Намира се в реставрирания 
петзвезден хотел „Мусала палас“, в сърцето на морската ни 
столица. Елегантната сграда е архитектурен и исторически 
паметник и прекрасно съчетава изяществото и стила от на-
чалото на 20-и век със съвременно ниво на комфорт. Раз-
кошното оформление на интериора в ресторанта създава 
атмосфера на тържественост и аристократичен блясък. Но 

Η Βάρνα είναι η αναγνωρισμένη παραθαλάσσια πρω-
τεύουσα της Βουλγαρίας και το καλοκαίρι μετατρέπεται 
σε πολιτιστικό κέντρο χάρη στη σειρά από φεστιβάλ, τα 
οποία τα την κάνουν το ελκτικό στοιχείο για όλους τους 
τουρίστες από τα κοντινά θέρετρα. Εκτός από τη γοητεία 
της ως παραθαλάσσια πόλη η Βάρνα είναι γνωστή και ως 
ο καλύτερος γαστρονομικός προορισμός στο βουλγαρι-
κό μέρος της Μαύρης θάλασσας με πληθώρα εστιατο-
ρίων διάφορων ειδών. Εξαιτίας της τεράστιας επιλογής 
εστιατορίων και του ρίσκου να πέσετε σε όχι τόσο ποιο-
τικό φαγητό ή εξυπηρέτηση, αποφασίσαμε να παρουσι-
άσουμε μόνο τις τέσσερα διευθύνσεις, τις οποίες πραγ-
ματικά αξίζει να επισκεφτείτε για να φάτε στη Βάρνα.

μουσαλά παλάς 
οδ. „Μουσαλά“ 3, τηλ. 052 664 100
Είναι από τα καλύτερα gourmet εστιατόρια όχι μόνο στη Βάρνα 
αλλά και σε όλη τη χώρα. Βρίσκεται στο ανακαινισμένο 5 αστέρων 
ξενοδοχείο „Μουσαλά παλάς“ στην καρδιά της παραθαλάσσιας 
πρωτεύουσας της Βουλγαρίας. Το κομψό κτίριο είναι αρχιτεκτονικό 
και ιστορικό μνημείο και όμορφα συνδυάζει την καλαισθησία και 
το στιλ από τις αρχές του 20ου αιώνα σε σύγχρονο επίπεδο άνε-
σης. Η τέλεια διακόσμηση των εσωτερικών χώρων στο εστιατόριο 
δημιουργεί ατμόσφαιρα για πανηγυρικότητα και αριστοκρατική 
λάμψη. Την ίδια ώρα όμως στο όχι και τόσο μεγάλο αλλά πολύ 
άνετο σαλόνι προδιαθέτει για γαστρονομική απόλαυση. Ανε-
ξάρτητα αν υπάρχει κάποια ειδική αφορμή, συχνά το δείπνο στο 

в същото време неособено големият салон носи усещане 
за уют и предразполага към гастрономически удоволствия. 
Независимо дали има специален повод, вечерята в „Мусала 
палас“ често се превръща в събитие. В заведението се пред-
лагат три кратки, стегнати менюта: класическо, традицион-
ни българския ястия в съвременен прочит и специалите-
тите на шеф готвача, които отразяват последните световни 
тенденции в кулинарията. От предястията може да опитате 
скариди с авокадо салса, сладолед от домати, босилеково ол-
ио и чеснов чипс или салата от зелени аспержи с миди Сен 
Жак. Прекрасен избор сред основните ястия е печеният 
калкан с лимонов сос, калмари и черноморски миди, както 
и агнешко краче, печено на ниска температура с гарнитура 
пюре от печен лук и задушени тиквички. А за десерт – мус 
от кисело мляко със сладко от боровинки и ванилов сладо-
лед или крем брюле с лешников карамел. Богатата винена 
листа включва най-доброто от българското винопроизвод-
ство, както и изчерпателна селекция на бутилки от цял свят 
във всички ценови категории. 

Бистро европа 
бул. „Сливница” 11, тел.: 052 603 950
Повечето ресторанти на главната улица във Варна залагат 
на големия човекопоток и затова не им се налага да се ста-
раят особено за качеството на храната или обслужването, 
като основен приоритет е бързината, с която клиентите ся-
дат, поръчват си, хранят се и стават. Бистро „Европа“ е мо-
же би единственото приятно изключение от това правило. 

„Μουσαλά παλάς“ μεταμορφώνεται σε συμβάν. Στο εστιατόριο 
παρέχονται σύντομα και εύχρηστα μενού: κλασικά, παραδοσια-
κά βουλγαρικά φαγητά σε σύγχρονη εκδοχή και σπεσιαλιτέ του 
σεφ, τα οποία χαρακτηρίζονται από τις τελευταίες παγκόσμιες 
τάσεις στη μαγειρική. Από τα ορεκτικά μπορείτε να δοκιμάσετε 
γαρίδες με αβοκάντο salsa, παγωτό ντομάτας, λάδι βασιλικού και 
chips από σκόρδο ή σαλάτα από πράσινα σπαράγγια με μύδια St 
Jacques. Πολύ καλή επιλογή ανάμεσα στα κύρια φαγητά είναι 
το ψημένο καλκάνι με χυμό λεμονιού, καλαμάρια και μύδια της 
Μαύρης θάλασσας, καθώς και πόδι αρνιού, ψημένο σε χαμηλή 
θερμοκρασία με γαρνιτούρα πουρέ από ψημένα κρεμμύδια και 
αχνιστά κολοκυθάκια. Και για επιδόρπιο – μους από γιαούρτι 
με γλυκό κουταλιού βατόμουρο και παγωτό βανίλιας ή κρέμα 
μπρουλέ με καραμέλα φουντουκιού. Η πλούσια λίστα κρασιών 
συμπεριλαμβάνει το καλύτερό από τα βουλγαρικά οινοποιεία, 
καθώς και ολοκληρωμένη συλλογή μπουκαλιών από όλο τον 
κόσμο σε όλες τις κατηγορίες τιμών. 

μπιστρό Ευρώπη 
λεωφ. „Σλίβνιτσα“ 11, 
τηλ. 052 603 950
Τα περισσότερα εστιατόρια 
στον κεντρικό δρόμο της Βάρ-
νας υπολογίζουν στη μεγάλη 
ροή ανθρώπων και γι’αυτό δεν 
αναγκάζονται να καταβάλλουν 
ιδιαίτερες προσπάθειες για την 
ποιότητα των τροφίμων και της 
εξυπηρέτησης ως ύψιστη προτε-
ραιότητα, και την ταχύτητα με 
την οποία οι πελάτες κάθονται, 
παραγγέλνουν και σηκώνονται. 
Μπιστρό „Ευρώπη“ ίσως είναι 
η μοναδική ευχάριστη εξαίρεση 
από αυτό τον κανόνα. Σε πρώτη 
ματιά τα σκορπισμένα στο πε-
ζοδρόμιο έπιπλα από ρατάν και 
η ποικιλία λουλουδιών θυμίζουν 
περισσότερα ζαχαροπλαστείο. 

На	маса	
във	Варна

Σε τραπέζι 
στη Βάρνα
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На пръв поглед изсипаните на тротоара ратанови мебели и 
изобилието от цветя напомнят повече за сладкарница. Тази 
асоциация се допълва и от богатата витрина със сладкиши – 
тук може да закусите с най-вкусните кифлички във Варна 
и да опитате пресните торти, приготвени в собствения цех 
на заведението. Ако сте дошли за обяд или вечеря, си заслу-
жава да започнете с някоя от домашно маринованите риби 
и топли, току-що изпечени хлебчета. На рибна вълна имате 
възможност да продължите с калкан с пресни билки и пюре 
от броколи или пъстърва по провансалски. Добър избор са 
също така френският пай със зеленчуци и сирена и телеш-
ките медальони в порто и коняк, сервирани с картофи на 
фурна. Като във всяко типично бистро и тук има стегнат, 
но добър избор на вино и алкохолни напитки.

Αυτός ο συνειρμός συμπληρώνεται και από την πλούσια βιτρίνα 
με γλυκά – εδώ μπορείτε να φάτε πρωινό με τα πιο νόστιμα τσου-
ρεκάκια στη Βάρνα και να δοκιμάσετε τις φρέσκες τούρτες που 
ετοιμάζονται στον ιδιόκτητο φούρνο του εστιατορίου. Αν έχετε 
έρθει για μεσημεριανό ή δείπνο αξίζει να αρχίσετε με κάποιο από 
τα σπιτικά μαριναρισμένα ψάρια ή τα ζεστά, μόλις ψημένα ψωμά-
κια. Αν προτιμήσετε ψάρια μπορείτε να συνεχίσετε με το καλκάνι 
με φρέσκα βότανα και πουρέ από μπρόκολο και πέστροφα α λα 
προβενσάλ. Καλή επιλογή είναι επίσης η γαλλική πίτα με λαχα-
νικά και τυριά και οι ροδέλες μοσχαρίσιου κρέατος σε πόρτο και 
κονιάκ που σερβίρονται με πατάτες στο φούρνο. Όπως σε κάθε τυ-

πικό μπιστρό και εδώ έχει μικρή 
αλλά καλή επιλογή κρασιών και 
αλκοολούχων ποτών.

παρεκκλήσι 
οδ. „Ιωάν Έξαρχ“ 8, 
τηλ. 052 63 97 35

Αν ρωτήσετε τους βαρνιώτες 
για το πιο γνωστό εστιατόριο 
στην πόλη τους, πιθανόν θα 
πάρετε σχεδόν ομόφωνη απά-
ντηση: „Το Παρεκκλήσι“. Το 
εστιατόριο για παλαιά βουλ-
γαρική κουζίνα βρίσκεται δίπλα 
στον παραθαλάσσιο κήπο, σε 
μέτρα μόνο από την ακτή. Το 
όνομα του εστιατορίου προέρ-
χεται από το παρεκκλήσι του 
Αγ. Νικόλαου, στην αυλή του 
οποίου βρίσκεται. Αυτό είναι το 
σημείο στο οποίο μπορεί κανείς 
ενστικτωδώς να μεταφερθεί σε 
εποχές του παρελθόντος. Για 
το ταξίδι στο χρόνο βοηθάει 
η πνευματική ατμόσφαιρα της 
μικρής εκκλησίας και τα φαγητά 
φτιαγμένα σύμφωνα με παλιές 

συνταγές που σερβίρονται. „Θέλω να πατάω πάνω σε πέτρινες 
πλάκες ανάμεσα στις οποίες να φυτρώνουν γεράνι και χόρτα, 
και όταν καθίσω στο τραπέζι εκεί να είναι το φαΐ της μαμάς, να 
μου μυρίζει θρούμπι, λυγιστικό και θυμάρι. Δε θέλω να αλλάξω 
τις καταπληκτικές μας πίτες και κολοκυθόπιτες με κρουασάν και 
σάντουιτς“, αυτό έχει γράψει στην πρώτη σελίδα του μενού η ιδι-
οκτήτρια Πένκα Μίχοβα. Επί πολλά χρόνια έχει μαζέψει ξεχασμέ-
νες συνταγές από την ντόπια κουζίνα, τις οποίες τώρα προτείνει 
στους πελάτες της. Εκτός από το παραδοσιακό σπιτικό φαγητό, 
μέρος από τη γοητεία του „Παρεκκλήσι“ είναι και η χαμογελα-
στή προσεκτική εξυπηρέτηση. Εδώ είναι ο αγαπημένος τόπος των 
καλλιτεχνών και όλων των μερακλήδων που μένουν στη Βάρνα ή 
απλά έρχονται για επίσκεψη 

параклиса 
ул. „Йоан Екзарх“ 8, тел.: 052 63 97 35
Ако попитате варненци за най-известния ресторант  в 
града им, вероятно ще получите почти единодушен отго-
вор: „Параклиса“. Заведението за стара българска кухня 
се намира до морската градина, на метри от брега. Име-
то на ресторанта идва от параклиса на свети Никола, в 
двора на който той се помещава. Това е място, на което 
човек инстинктивно се пренася в минали епохи. За пъте-
шествието през времето помагат духовната атмосфера на 
малката църква и гозбите по някогашни рецепти, които се 
сервират. „Искам да стъпвам по каменни плочи с поник-
нали здравец и слънчица, а когато седна на трапезата, да 
имам на нея мамината гозба, да ми мирише на чубрица, 
девесил и мащерка. Не искам да сменям прекрасните ни 
баници и тиквеници с кроасани и сандвичи“, това е напи-
сала на първата страница на менюто собственичката Пен-
ка Михова. В продължение на много години тя е събирала 
забравени рецепти от регионалната ни кухня, които сега 
предлага на клиентите си. Освен традиционната домаш-
на храна част от чара на „Параклиса“ е и усмихнатото и 
внимателно обслужване. Тук е любимо място за хората 
на изкуството и всички табиетлии, които живеят или са 
на гости във Варна. 

Θανάση 
οδ. „Μπράτια Σκορπίλ“ 16, τηλ. 052 60 11 38

Το μοναδικό ελληνικό εστιατόριο στη Βάρνα έχει κερδίσει επά-
ξια τη θέση του στον χάρτη της μαγειρικής επειδή είναι συνέχεια 
γεμάτο ήδη 12 χρόνια. Απλώνεται σε τρία επίπεδα καθώς στο πιο 
χαμηλό βρίσκεται η VIP αίθουσα με 12 θέσεις. Εκεί μπορείτε να 
έχετε δείπνο στην παρέα της ωραίας Ελένης, του Αχιλλέα και του 
Πάρη καθώς οι ήρωες του Τρωικού πολέμου είναι ζωγραφισμένοι 
με λαδομπογιές σε έναν από τους τοίχους. Στο „Θανάση“ μπορείτε 
να δοκιμάσετε τυπικά ελληνικά φαγητά καθώς και μουσακά με 
μελιτζάνα και αρνάκι φτιαγμένο σύμφωνα με κρητική συνταγή. 
Εξαιρετικά πλήρης είναι και η λίστα με φρέσκες σαλάτες. Βέβαια 
στο μενού υπάρχει και μεγάλη ποικιλία ψαριών, καλαμαριών και 
χταποδιών για τους θαυμαστές των εκλεκτών θαλασσινών. Για 
τέλος σας προτείνουμε να απολαύσετε κάποιο από τα επιδόρπια 
όπως μπακλαβά, κανταΐφι, γαλακτομπούρεκο. Ως συμπλήρωμα 
στο φαγητό το εστιατόριο προτείνει μεγάλη ποικιλία από διάφο-
ρα ούζα και ελληνικά κρασιά. Εδώ μπορείτε να βρείτε τόσο το 
πιο δημοφιλές κρασί στην Ελλάδα – τη ρετσίνα, όσο και αρκετές 
από τις πιο καλές μάρκες. 

танаси 
ул. „Братя Шкорпил“ 16, тел.: 052 60 11 38
Единственият гръцки ресторант във Варна е заслужил мяс-
тото си на кулинарната карта, защото е постоянно пълен 
вече 12 години. Разположен е на три нива, като на най-ни-
ското се намира VIP зала с 12 места. Там може да вечеряте 
в компанията на хубавата Елена, Ахил и Парис, тъй като 
героите от Троянската война са изрисувани с маслени бои 
върху една от стените. В „Танаси“ може да опитате типич-
ни гръцки ястия като мусака с патладжан и агнешко по 
критски. Изключително изчерпателен е и списъкът с прес-
ни салати. Разбира се, в менюто има и богат избор от риба, 
калмари и октоподи, които изкушават любителите на мор-
ските деликатеси. За финал препоръчваме да се поглезите 
с някой от десертите като баклава, кадаиф, галактобурико 
(вид сладка баница с крем). Като комплимент към храната 
ресторантът предлага голямо разнообразие от различни 
видове узо и гръцки вина. Тук могат да се намерят както 
най-масовото вино от южната ни съседка – рецина, така и 
доста по-елитни марки. 
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FloCAFé посрещна знаменитости в своя първи Bar & 
lounge Restaurant, който отвори врати в центъра на 
София. Партито уважиха посланици на Европейски 
държави, политици, представители на българския и 
международен бизнес елит, звезди от шоубизнеса и 

журналисти. Лично заместник-кметът на столицата г-н Минко 
Герджиков, заедно с Управляващия директор на Vivartia SA  г-н 
Теодоропулос, прерязаха лентата на Flocafé. Уникална форму-
ла, която съчетава в едно ресторант, бар и бистро, лесно адап-
тира мястото към настроението на неговите гости. 
Flocafé функционира успешно от 1994 г. и към настоящия мо-
мент под това име има 80 кафе-барове в Европа, които посре-
щат повече от 55 000 посетители дневно. Веригата Flocafé е 
част от Vivartia Group (www.vivartia.com), една от водещите 
компании на европейския пазар на храни. Стремежът им е 
първият Flocafé lounge Bar & Restaurant в София да повтори 
успеха на другите компании на Vivartia, които са си извоювали 
трайно място в сърцата на българските граждани и развиват 
водещи брандове в страната: 7days, Uncle Statis, Верея. 

Το Flocafé υποδέχτηκε διασημότητες στο πρώτο του Bar & lounge 
Restaurant, το οποίο άνοιξε στο κέντρο της Σόφιας. Το πάρτυ τίμησαν με 
την παρουσία τους πρέσβεις ευρωπαϊκών χωρών, πολιτικοί παράγοντες, 
εκπρόσωποι των βουλγαρικών και διεθνών επιχειρηματικών κύκλων, αστέ-
ρες των σόου μπίζνες και δημοσιογράφοι. Προσωπικά ο αντιδήμαρχος της 
πρωτεύουσας κ. Μίνκο Γκερτζίκοβ, μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της 
Vivartia Α.Ε. κ. Θεοδωρόπουλο έκοψαν την κορδέλλα του Flocafé. Οι καλε-
σμένοι απήλαυσαν τις σπεσιαλιτέ της κουζίνας του νέου εστιατορίου, ενώ 
για τη διασκέδασή τους φρόντισε το κουαρτέτο «Strings» με εκτελέσεις πα-
γκοσμίως γνωστών  σουξέ σε διασκευή για βιολί και τσέλο.Το Flocafé είναι 
το νέο σημείο στη Σόφια, που υπόσχεται υπέροχη ποικιλία καφέδων, εκλε-
κτές σπεσιαλιτέ και χρόνο χαλάρωσης, καθώς και ευχάριστες συναντήσεις 
με φίλους. Μοναδική φόρμουλα, η οποία συνδυάζει σε έναν χώρο εστιατό-
ριο, μπαρ και μπιστρό, προσαρμόζοντάς τον με ευκολία στη διάθεση των 
επισκεπτών του. Το Flocafé βρίσκεται απέναντι από την πλατεία «Σβ. Νε-
ντέλια» και στη μάχη για τον καλύτερο καφέ της πόλης που δίνει ήδη έριξε 
το βαρύ του πυροβολικό – ευρωπαϊκό ντιζάιν και διαμόρφωση των εσω-
τερικών του χώρων με διαφορετική και ευέλικτη λειτουργικότητα, η οποία 
μάλιστα διακρίνεται με την αρτιστίκ ατμόσφαιρά της. 

FLOCAFÉ поСреЩна полИтИЦИ, 
БИЗнеСменИ И ЗнаменИтоСтИ

ΤΟ FLOCAFÉ ΥπΟδΕΧΤηκΕ πΟλΙΤΙκΟΥΣ, 
ΕπΙΧΕΙρημΑΤΙΕΣ κΑΙ δΙΑΣημΟΤηΤΕΣ
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Книгата му с летописи „Моите гръцки приятели“ бе 
изключително търсена по време на представянето й в рамките 
на културното събитие в Народния театър „Иван Вазов“ в 
българската столица. 

Желанието на Гръцкия бизнес съвет в България да 
продължи да полага всички усилия не само за развитието на 
икономическите отношения, но и на културните връзки между 
гърци и българи, затвърди Антъни Хасиотис – изпълнителен 
директор на Пощенска банка, която е българският филиал 
на гръцката Euro Bank. Новоизбраният председател на ГБСБ, 
подчерта значението на културното сътрудничество за 
опознаването и развитието на отношенията между двата 
съседни народа. Народи, които станаха съюзници и 
партньори в голямото европейско семейство след скорошното 
присъединяване на България към Европейския съюз, което 
открива нови хоризонти за двустранните отношения, както 
припомни в кратката си реч Антъни Хасиотис.

След впечатляващия успех на фестивала на гръцкото 
кино, който бе организиран в София миналата година, 
събитието, посветено на творчеството на Стефан Гечев, 
е вторият най-важен, но не и последен принос на ГБСБ 
за културното сътрудничество между Гърция и България. 
Това заяви председателят на културния комитет на ГБСБ 
Георгиос Дедопулос след проявата в националния театър, на 
която присъстваха бившият президент на България – Петър 
Стоянов, гръцкият посланик Данаи-Магдалини Куманаку и 
други важни личности.  

АПА-МПА

Το βιβλίο απομνημονευμάτων  του «Οι φίλοι μου οι Έλληνες» έγινε 
ανάρπαστο  κατά την παρουσίασή του στο πλαίσιο της πολιτιστι-
κής εκδήλωσης στο Εθνικό Θέατρο «Ιβάν Βάζοφ» στη βουλγάρικη 
πρωτεύουσα. 

Την προθυμία του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη 
Βουλγαρία να συνεχίζει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια όχι μόνο για 
την ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων αλλά και των πολιτιστικών 
δεσμών μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων επιβεβαίωσε ο κ. Αντώνης 
Χασιώτης -διευθύνων σύμβουλος της Post Bank, βουλγαρικής θυ-
γατρικής της ελληνικής Euro Bank. Ο νεοεκλεγμένος πρόεδρος του 
ελληνικού συμβουλίου, υπογράμμισε τη σημασία της πολιτιστικής 
συνεργασίας για τη γνωριμία και την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ 
των δύο γειτονικών λαών. Οι οποίοι έγιναν σύμμαχοι και εταίροι στη 
μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια μετά την πρόσφατη ένταξη της Βουλ-
γαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ανοίγει νέους ορίζοντες για τις 
διμερείς σχέσεις, όπως υπενθύμισε επίσης στη σύντομη ομιλία του ο 
κ. Αντώνης Χασιώτης.

Μετά την εντυπωσιακή επιτυχία του φεστιβάλ ελληνικού κινημα-
τογράφου, το οποίο διοργάνωσε στη Σόφια πέρυσι το συμβούλιο των 
Ελλήνων επιχειρηματιών, το αφιέρωμα στο έργο του Στέφαν Γέτσεφ είναι 
δεύτερη σημαντικότερη αλλά όχι τελευταία  συμβολή του ΕΕΣΒ στην 
πολιτιστική συνεργασία Ελλάδας και Βουλγαρίας. Αυτό δήλωσε από 
την πλευρά του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Πρόεδρος της πολιτικής ομάδας του 
ΕΕΣΒ Γεώργιος Δεδόπουλος, μετά την εκδήλωση στο Εθνικό Θέατρο, 
στην οποία παραβρέθηκαν ο πρώην πρόεδρος της Βουλγαρίας Πέταρ 
Στογιάνοφ, η Ελληνίδα πρέσβειρα Δανάη-Μαγδαληνή Κουμανάκου 
και άλλες προσωπικότητες. 

АПА-МПА

Гърция	–	България:	
Културно	
сътрудничество

Ελλάδα-Βουλγαρία: 
πολιτιστική συνεργασία

Приятна изненада за 
публиката в София бе 
събитието, посветено на 
големия български лите-
ратор Стефан Гечев, ко-
ето бе организирано от 
Гръцкия бизнес съвет в 
България (ГБСБ). 

В препълнената зала на най-
големия театър в България 
режисьорът Стоян Алексиев 
и група от блестящи млади 
а к т ь о ри  п р едс т а в и х а 
откъси от драмата „Процес 
за изчезване тялото на 
Иисус Назарянина, наречен 
Христос“, с която писателят и 
поет Стефан Гечев ще остане 
в историята на българския 
театър. Авторът е широко 
известен и с преводите си 
на Соломос, Кавафис, Рицос, 
Елитис и други големи гръцки 
поети, чието творчество бе 
открито от няколко поколения 
в България благодарение 
на неуморния труд на вече 
покойния литератор и приятел 
на Гърция Стефан Гечев.

Ευχάριστη έκπληξη για 
το  κοινό της Σόφιας έγινε 
το αφιέρωμα στο μεγάλο 
Βούλγαρο λογοτέχνη 
Στέφαν Γέτσεφ, το οποίο 
διοργάνωσε το Ελληνικό 
Επιχειρηματικό Συμβούλιο 
στη Βουλγαρία (ΕΕΣΒ). 

Στην κατάμεστη αίθουσα του με-
γαλύτερου θεάτρου της Βουλγα-
ρίας, ο σκηνοθέτης Στογιάν Αλέ-
ξιεφ και λαμπρή πλειάδα νεαρών 
ηθοποιών παρουσίασαν αποσπά-
σματα από το δράμα «Η ανάκρι-
ση για την  εξαφάνιση της σορού 
του Ιησού από τη Ναζαρέτ», με το 
οποίο θα μείνει στην ιστορία του 
βουλγαρικού θεάτρου ο συγγρα-
φέας και ποιητής Στέφαν Γέτσεφ. 
Ο Γέτσεφ είναι ευρύτατα γνωστός 
εδώ και με τις μεταφράσεις του 
Σολωμού, του Καβάφη, του Ρί-
τσου, του Ελύτη  και άλλων με-
γάλων Ελλήνων ποιητών, το έργο 
των οποίων ανακάλυψαν γενιές 
ολόκληρες στη Βουλγαρία χάρη 
στην ακούραστη προσπάθεια του 
(μακαρίτη νυν) λογοτέχνη και 
φιλέλληνα Στέφαν Γέτσεφ.
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ρισμένοι από όμορφες νεράιδες, σοφά που-
λιά και δίκαια θηρία. Αν πάψεις να βλέπεις 
αυτό το όραμα, έχεις ήδη χάσει τον δρόμο 
προς τον εαυτό σου. Ο Στέφαν Γκέτσεβ δεν 
ήταν επινοημένος, αλλά ένας πραγματικός 
καλός μάγος».  
Εναρμονισμένη με το πνεύμα αυτό η ατμό-
σφαιρα στη σκηνή ήταν παραμυθένια και 
μαγική. Πρώτα η παρευρισκόμενοι μεταφέρ-
θηκαν σε «ένα ηλιόλουστο λιβάδι, τριγυρι-
σμένο από σκοτεινό δάσος», το οποίο μας 
γεμίζει προαισθήσεις και υπαρξιακά ερωτή-
ματα. Ύστερα μέσα σε μια στιγμή διανύσαμε 
την απόσταση μέχρι την Αθήνα, απ’ όπου ο 
νεαρός Γκέτσεβ άρχισε να εντρυφεί στην αρ-
χαία και τη σύγχρονη ελληνική γλώσσα και 
πολιτισμό. Η επόμενη στάση ήταν επιλεγμένη 
από τα σκηνικά του θεατρικού του έργου «Η 
δίκη για την εξαφάνιση του Ιησού του Να-
ζωραίου, επονομαζόμενου Χριστού», όπου οι 
δικαστές ανακρίνουν τη Μαρία Μαγδαληνή 
και τον άπιστο Θωμά για να μάθουν την αλή-
θεια για τον αναστάντα. Η οθόνη πολυμέσων 
γύρισε το κοινό χρόνια πίσω, όταν ο Γκέτσεβ 
ήταν ακόμη ανάμεσά μας και πρόσφερε στους 
θεατές τη δυνατότητα να «συνομιλήσουν» με 
τον ποιητή για την τέχνη, τα πάθη και την 
πνευματική εξύψωση. Καθ’ όλη τη διάρκεια 
της παράστασης με εξερευνητικό πάθος οι 
ηθοποιοί απήγγειλαν τους στίχους χωρίς να 
κρύβουν την αγάπη την οποία ακτινοβολού-
σαν, δεν ντρεπόντουσαν για τις ανησυχίες και 
τα άγχη τους, μοιράζονταν ελεύθερα τις ελπί-
δες τους..: «Και να πώς στο γαλάζιο άνθος θα 
δεις ολάκερο τον απύθμενο ουρανό.» 
Ο γνωστός Βούλγαρος δραματουργός Γκε-
όργκι Νταναΐλοβ λέει για τον Στέφαν Γκέ-

магьосници живеят високо – на 
кристални планини, в златни замъци, 
заобиколени от красиви феи, мъдри 
птици и справедливи зверове. 
Престанеш ли да сънуваш това 
видение, значи вече си загубил 
пътя към себе си. Стефан Гечев бе 
не измислен, а действителен добър 
магьосник.“

В унисон атмосферата на сцената 
беше приказна и магична. Най-
напред присъстващите се пренесоха 
на „слънчевата поляна, обиколена 
с тъмна гора“, която ни изпълва с 
предчувствия и екзистенциални 
въпроси. После за миг изминаха 
разстоянието до Атина, където 
започват задълбочените познания 
на младия Гечев по старогръцки език 
и култура. Следващата спирка бе 
сред декорите на пиесата „Процес за 
изчезване тялото на Иисус Назарянина, 
наречен Христос“, а съдът разпитваше 
Мария Магдалена и Тома Неверни, за 
да узнае истината за възкръсналия 
Христос. Мултимедийната стена 
даде възможност на публиката 
да „поговори“ приживе с поета 
за изкуството, за страданието и 
духовното извисяване. През цялото 
време актьорите с изследователска 
страст изповядваха стиховете и не 
криеха любовта, която излъчват, не 
се срамуваха от тревогите, даваха 
воля на надеждата…: „И ето, в 
синьото цветче ще видиш цялото 
небе бездънно.“

Το άδικα ξεχασμένο όνομα του Στέφαν Γκέτσεβ αναστήθηκε στη σκηνή 
του Εθνικού Θεάτρου παραμονές της 24ης Μαΐου. Στην παράσταση 
«Φως και λόγος», βασιζόμενη σε έργα του μεγάλου μας ποιητή, δρα-
ματουργού και δοκιμιογράφου συνυφάνθηκαν αποσπάσματα  της 
ποίησής του, σκηνές από τα θεατρικά του έργα, αποσπάσματα κειμέ-
νων και δοκιμιών του. Πρεσβευτές του λόγου του έγιναν οι ηθοποιοί 
Ίσκρα Άγγελοβα, Μάρτα Κόντοβα, Χρίστο Τσεσμετζίεβ, Τσβετάν 
Αλέξιεβ, Γιάνα Τίτόβα και Στογιάν Αλέξιεβ, ψυχή και σκηνοθέτης της 
παράστασης. Η ορχήστρα δωματίου «Sofiiski solisti» με διευθυντή τον 
Πλάμεν Τζούροβ, το ντουέτο Ελίτσα Τόντοροβα-Στογιάν Γιανκούλοβ 
και η νεαρή τραγουδίστρια Ντέσυ Ντόμπρεβα φώτισαν τον πνευματικό 
χώρο του διάσημου δημιουργού με την αίγλη της μουσικής.
Οι διοργανωτές της εκδήλωσης από το HBCB επωφελήθηκαν από την 
αφορμή αυτή για να παρουσιάσουν και τη δεύτερη έκδοση του βιβλίου 
απομνημονευμάτων του Στ. Γκέτσεβ με τίτλο «Οι φίλοι μου οι Έλληνες». 
Στον πρόλογό του ο ποιητής Λιουμπομίρ Λέβτσεβ γράφει: 
«Από τα παιδικά μας χρόνια ξέρουμε, ότι οι καλοί μάγοι κατοικούν 
ψηλά -σε κρυστάλλινα βουνά, σε χρυσαφένιους πύργους, περιτριγυ-

Незаслужено забравеното име на Стефан Ге-
чев възкръсна на първата ни сцена в наве-
черието на 24 май. В постановката „Свет-
лина и слово“ по творби на големия наш 
поет, драматург и есеист бяха преплетени 

откъси от неговата поезия, сцени от пиеси, части от до-
кументални текстове и есета. Посланици на словото му 
станаха актьорите Искра Ангелова, Марта Кондова, Хрис-
то Чешмеджиев, Цветан Алексиев, Яна Титова и Стоян 
Алексиев – душата и режисьорът на спектакъла. Камерен 
ансамбъл „Софийски солисти“ с диригент Пламен Джу-
ров, дуетът Елица Тодорова – Стоян Янкулов и младата 
певица Деси Добрева осветиха духовното пространство 
на твореца с красивата светлина на музиката.

Организаторите от ГБСБ използваха повода, за да 
представят и второто издание на книгата на Стефан 
Гечев „Моите гръцки приятели“. В предговора й Любомир 
Левчев пише: „От детството си знаем, че добрите 

„Светлина и слово“ озариха 
народния театър

«Φως και λόγος» φώτισαν 
το Εθνικό θέατρο 
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αστή και με τις ταβέρνες πάνω στο κύμα όπου σας σέρβιραν 
κάθε είδους φρέσκο ψάρι, μόλις πιασμένο. Τις κοντινές και όχι 
τόσο κοντινές εκδρομές στις αρχαιότητες και στα νησιά, π.χ. 
το αγαπημένο μου νησί, τον Πόρο, που απείχε μία ώρα και 
κάτι από τον Πειραιά, με το λεμονοδάσος που όταν άνθιζε, η 
θάλασσα ευωδίαζε μίλια μακριά».  

Τα λογοτεχνικά πορτρέτα των Κ. Καβάφη, Γ. Σεφέρη, Γ. Ρί-
τσου, Ο. Ελύτη, Ν. Καζαντζάκη, Κ. Βάρναλη, η γνωριμία μαζί 
τους και η πνευματική διεργασία για την απόδοση των έργων 
τους στα βουλγαρικά, η παρουσίαση του αριστουργήματος 
της αρχαίας γραμματείας, της «Παλατινής Ανθολογίας», οι 
εντυπώσεις του συγγραφέα από τις επισκέψεις του στο Άγιον 
Όρος, από τη χιτλερική κατοχή, από τις ελληνικές αρχαιότη-
τες είναι μόνο μερικά από τα θέματα του βιβλίου. Τότε εκείνος 
άρχισε να συχνάζει στα λογοτεχνικά καφενεία και συντροφιές 
της εποχής, γνώρισε πολλούς Ελληνες δημιουργούς με τους 
οποίους συνδέθηκε με προσωπική φιλία.  

Η παρουσίαση της νέας ελληνικής ποίησης στη Βουλγαρία είναι 
αναπόσπαστα συνδεδεμένη με το όνομα του Στέφαν Γκέτσεφ, ο 
οποίος μετέγραψε την πρωτοτυπία και το βαθύτατα πανανθρώ-
πινο μήνυμά της στη βουλγαρική γλώσσα. Το 1960 σε δική του 
μετάφραση εκδόθηκε μία πρώτη ανθολογία νεοελληνικής ποί-
ησης, η οποία περιλάμβανε και ποιήματα του Κ. Καβάφη, που 
βρήκε μεγάλη απήχηση στο αναγνωστικό κοινό. Για τη βουλγά-
ρικη διανόηση, και όχι μόνο για τους ποιητές, η συνάντηση με 
την ποίηση του Κ. Καβάφη, αποτελεί συγκλονιστική εμπειρία. 
Χάρη σ’ αυτήν την πρώτη έκδοση η βουλγαρική πνευματική ζωή 
γονιμοποιείται από το πνεύμα ενός μοντέρνου ποιητή, από μία 
νέα θέαση των πραγμάτων, η οποία προτείνει στους Βουλγάρους 
ποιητές μία διαφορετική οπτική γωνία. Προλογίζοντας την «Αν-
θολογία σύγχρονης ελληνικής ποίησης» του Στ. Γκέτσεφ, ο συγ-
γραφέας Γκεόργκι Νταναΐλοφ επισημαίνει για τον Κ. Καβάφη 
και την επίδρασή του στους Βουλγάρους ποιητές ότι «ο ποιητής 
αυτός δεν είναι ένας νέος γαλαξίας που αποκαλύπτουμε με ένα 
υπερμοντέρνο τηλεσκόπιο. Ο Καβάφης είναι η αποκάλυψη ενός 
ολόκληρου φυσικού νόμου». 

Атина с нощните луксозни заведения и цветарките, с 
продавачите на смокини и кани, натоварени на магаренца. 
И с морето. Чисто, топло, уханно, с таверните на брега му, 
където ти сервираха всякаква току-що уловена прясна риба. 
С близките и не толкова близки екскурзии до древностите и 
до островите, напр. моя любим остров Порос, на час и нещо 
път от Пирея, с лимоновата гора, която когато цъфтеше, 
морето околовръст ухаеше мили надалеч.” 

Литературните портрети на К. Кавафис, Г. Сеферис, 
Я. Рицос, О. Елитис, Н. Казандзакис, К. Варналис, 
познанството с тях и духовният процес на претворяване 
на произведенията им на български, представянето на 
шедьовъра на античната словесност “Палатинска антология”, 
впечатленията на автора от посещението му в Света Гора, от 
хитлеристката окупация на Гърция, от гръцките древности 
са само някои от темите в книгата. Тогава той започва да 
посещава често литературните кафенета и компании на 
онова време, запознава се с много гръцки творци, с които 
го свързват дългогодишни лични приятелства. 

Представянето на новата гръцка поезия в България е 
неразривно свързано с името на Стефан Гечев, който претворява 
нейното оригинално и дълбоко общочовешко послание на 
български език. През 1960 г. в негов превод е издадена една първа 
антология на новогръцката поезия, включваща и стихове на К. 
Кавафис, намерила силен отзвук сред българската читателска 
публика. За българската интелигенция, не само за поетите, 
срещата с поезията на К. Кавафис представлява уникално 
преживяване. Благодарение на това първо издание българският 
духовен живот е оплоден от духа на един модерен поет, от едно 
ново виждане за нещата, което предлага на българските поети 
различен зрителен ъгъл. В предговора си към «Антологията на 
съвременната гръцка поезия» на Стефан Гечев писателят Георги 
Данаилов отбелязва за Кавафис и въздействието му върху 
българските читатели, че «този поет е една нова галактика, която 
откриваме със свръхмощен телескоп. Кавафис представлява 
откриването на цял един природен закон”. 

Стефан Гечев – човекът, който ни 
откри един нов природен закон
Здравка Михайлова

ΣΤ. ΓκΕΤΣΕΒ: Ο 
ΑΝΘρΩπΟΣ πΟΥ μΑΣ 
ΑπΟκΑλΥΨΕ ΕΝΑΝ 
ΝΕΟ ΦΥΣκΙΟ ΝΟμΟ
Ζντράβκα Μιχάιλοβα

Известният български драматург Георги Данаилов казва за 
Стефан Гечев: „Върху него се стовари цялата неблагодарност 
на времето. Той я понесе, обърна й гръб и стана отшелник. 
Тогава започнаха да му идват на поклонение.“ За хората, дошли 
да го гледат, спектакълът „Светлина и слово“ се превърна 
в едно поклонническо пътешествие с необикновеното и 
примамливо творчество на Гечев. По думите на режисьора 
Стоян Алексиев „това е пречистващо приключение. Затова 
поканих световноизвестните „Софийски солисти“, Деси 
Добрева, виртуозните Елица и Стоян. Всички те са честни 
и чисти в душата си. Това, което правят, не е акробатика в 
музиката. Ние, творците, сме хора, които можем да излъчим 
духа и настроението на Стефан Гечев. Той е европеецът, който 
ни представя пред света. Сега е моментът да го преоткрием, 
за да добием духовно и човешко самочувствие. Правим го 
заедно с гръцките му приятели. Гечев казваше за народите 
на Балканите: „Би трябвало повече да мислим за това, което 
ни свързва, а не за това, което ни разделя.“ 

τσεβ: «Πάνω του πλάκωσε όλη η αχαριστία της εποχής. Εκείνος όμως 
τη σήκωσε και την άντεξε, της γύρισε την πλάτη και έγινε ερημίτης. 
Τότε άρχισαν να προσέρχονται σ’ αυτόν και να τον προσκυνούν». 
Για όσους ήρθαν να τη δουν, η παράσταση «Φως και λόγος» με-
ταμορφώθηκε σε ένα προσκυνηματικό ταξίδι στο ασυνήθιστο και 
ελκυστικό έργο του Γκέτσεβ. Σύμφωνα με τα λόγια του Στογιάν Αλέ-
ξιεβ «πρόκειται για μια περιπέτεια κάθαρσης. Γι’ αυτό προσκάλεσα 
το παγκοσμίου φήμης μουσικό σχήμα «Sofiiski solisti», τη Ντέσυ 
Ντόμπρεβα, τους βιρτουόζους Ελίτσα και Στογιάν. Όλοι τους έχουν 
τίμια και καθαρή ψυχή. Εκείνο που κάνουν δεν είναι ακροβασίες στη 
μουσική. Εμείς οι δημιουργοί είμαστε άνθρωποι, οι οποίοι μπορού-
με να εκφράσουμε το πνεύμα και την ψυχική διάθεση του Στέφαν 
Γκέτσεβ. Εκείνος είναι ο Ευρωπαίος, το πρόσωπό μας ενώπιον του 
κόσμου. Τώρα είναι η στιγμή να τον ανακαλύψουμε εκ νέου για να 
αποκτήσουμε πνευματική και ανθρώπινη αυτοπεποίθηση. Το κά-
νουμε μαζί με τους Ελληνες φίλους του. Ο Γκέτσεβ έλεγε για τους 
λαούς των Βαλκανίων: «Θα έπρεπε περισσότερο να σκεφτόμαστε 
εκείνα που μας ενώνουν, παρά εκείνα που μας χωρίζουν.»  

В навечерието на празника на славянската писменост и култура 
24 май със спонсорството на ГБСБ бе преиздадена мемоарната 
книга на Стефан Гечев със заглавие “Моите гръцки приятели”, 
в която авторът си спомня за годините от 1935 до 1942, прека-
рани от него в Гърция. Новото луксозно и допълнено издание с 
твърда корица е двуезично (на български и гръцки език) и има 
за цел да направи достъпно и за гръцките читатели творчест-
вото на българския интелектуалец елинист Стефан Гечев. Из-
данието представлява интерес и за гръцката читателска публи-
ка, тъй като книгата съдържа спомени за една Атина, която до 
голяма степен вече е изчезнала – онази от 30-те години, когато 
Гечев като младеж се озовава там, за да учи гръцки:

«По онова време Атина имаше собствено лице и душа: беше 
неповторим град с кафенетата, където можеше да поръчаш кафе 
по свой вкус: «тънко сладко», «шекерлия», или пък без захар.

Παραμονές της εορτής των σλάβικων γραμμάτων και πολι-
τισμού, τις 24 Μαΐου, με χορηγία της HBCB επανεκδόθηκαν 
τα απομνημονεύματα του Στ. Γκέτσεβ με τίτλο «Οι φίλοι μου 
οι Ελληνες», όπου ο συγγραφέας θυμάται τα χρόνια από το 
1935 ως το 1942 τα οποία πέρασε στην Αθήνα. Η νέα επαυξη-
μένη πολυτελής έκδοση με σκληρό εξώφυλλο είναι δίγλωσση 
(βουλγάρικα και ελληνικά) και έχει ως σκοπό να κάνει προσβά-
σιμο και στους έλληνες αναγνώστες το έργο του Βούλγαρου 
διανοούμενου και ελληνιστή Στ. Γκέτσεβ. Η έκδοση παρου-
σιάζει ενδιαφέρον και για το ελληνικό αναγνωστικό κοινό, το 
βιβλίο περιέχει αναμνήσεις μιας Αθήνας, η οποία κατά πολύ 
έχει εξαφανιστεί -της δεκαετίας του ’30, όταν ο νεαρός τότε 
Γκέτσεβ βρέθηκε εκεί για να μάθει ελληνικά:

«Την εποχή εκείνη η Αθήνα είχε δικό της πρόσωπο και 
ψυχή: Ήταν ανεπανάληπτη πόλη, με τα καφενεία στα οποία 
μπορούσες να παραγγείλεις καφέ του γούστου σου: ελαφρύ 
γλυκύ, βαρύ και όχι.

Η Αθήνα με τα νυχτερινά κέντρα πολυτελείας και τους 
ανθοπώλες, τους πωλητές σύκων και κανατιών, φορτωμένων 
σε γαϊδουράκια. Και με τη θάλασσα. Καθαρή, ζεστή, ευωδι-

КУЛТУРА май – юни 2008 май – юни 2008 КУЛТУРА
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Στη Σόφια, στην αίθουσα «Στέφαν Γκέτσεβ»  της Ελληνικής 
πρεσβείας, στις 9 Απριλίου 2008, διεξήχθη η Ετήσια γενική 
συνέλευση του HBCB. Στη συνέλευση παραβρέθηκαν 
περισσότερές από 58 εταιρείες-μέλη, οι οποίες άκουσαν 
και ψήφισαν τον ισολογισμό και τον απολογισμό των 
δραστηριοτήτων του περασμένου έτους, καθώς και συζήτησαν 
το πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του επικείμενου. 
Στη Γενική συνέλευση εξελέγη και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, 
το οποίο θα διευθύνει το Συμβούλιο τα επόμενα τρία χρόνια και 
απαρτίζεται από τους: 

Άντονυ Χασιώτης – πρόεδρος, Eurobank 
EFG Βουλγαρία/Post Bank 
Σπυρίδων Αργυρόπουλος – γενικός γραμματέας, ΒΒ & T 
Αθανάσιος Κουτσόπουλος- αντιπρόε-
δρος, Τράπεζα Πειραιώς, Βουλγαρίας
Νικόλαος Γεωργόπουλος  – αντιπρόε-
δρος, Drujba  Glassworks S.A. 
Ιωάννης Πολυκανδριώτης – αντιπρόεδρος, Eco Βουλγαρίας 
Γεώργιος Αλεξανδρής – μέλος, Alexandris Engineering  
Σταμάτιος Θεοδωρόπουλος – μέλος, Chipita България 
Γεώργιος Ρούσσος – μέλος, Intracom Βουλγαρίας
Θανάσης Κατσίρουμπας – μέλος, Cosmo Bulgaria Mobile.

■

■
■

■

■
■
■
■
■

Στις 20 Μάιου 2008 με την ευγενική φιλοξενία του Sheraton Hotel 
Balkan – Σόφια διεξήχθη η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ελληνικού επιχειρηματικού συμβουλίου στη Βουλγα-
ρία. Στη συνάντηση συζητήθηκαν το πρόγραμμα του Συμβουλίου για 
την επικείμενη θητεία της ηγεσίας του και ορίστηκαν τα πιο σημαντικά 
καθήκοντα για το 2008. 

Φέτος το HBCB θα επικεντρωθεί κυρίως σε επιχειρηματικές πρωτο-
βουλίες. Επίσης το Συμβούλιο θέτει τον φιλόδοξο στόχο να γίνει κέντρο 
εξυπηρέτησης των μελών (help desk) και επιτυχώς να βοηθάει τα μέλη 
του στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους στη Βουλγαρία. 

Ορισμένα από τα πιο σπουδαία μελλοντικά καθήκοντα που προβλέ-
πει το νέο πρόγραμμα του Συμβουλίου είναι τα ακόλουθα:

πραγματοποίηση συναντήσεων υψηλού επιπέ-
δου μεταξύ επιχειρηματιών και πολιτικών
προσέλκυση διεθνών ηγετών μεγάλων επιχειρή-
σεων για συναντήσεις και ανταλλαγή πληροφορι-
ών με τα διοικητικά στελέχη των εταιρειών μελών 
μετεξέλιξη του περιοδικού «Ορίζοντες των Βαλκανί-
ων» που εκδίδει η ίδια σε απαραίτητο ανάγνωσμα για 
όλους τους παράγοντες-κλειδιά των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. 
κατασκευή της νέας ιστοσελίδας, 
παραχώρηση στα μέλη της εταιρείας επίκαιρης οικονο-
μικής ενημέρωσης και πληροφόρησης για την αγορά,
εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος σεμιναρί-
ων για τη βελτίωση της κατάρτισης του επαγγελ-
ματικού προσωπικού των εταιρειών-μελών,
δημιουργία δικτύου επαγγελματικών επα-
φών μεταξύ των επιμέρους εταιρειών.
Μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του HBCB πραγ-

ματοποιήθηκε συνάντηση με κοκτέιλ των εταιρειών-μελών και μη-μελών 
στην οποία παραβρέθηκαν πάνω από 70 άτομα από 48 εταιρείες ελλη-
νικής και κυπριακής συμμετοχής κεφαλαίων, οι οποίες επενδύουν στη 
Βουλγαρία. Η συνάντηση διεξήχθη με εξαιρετική επιτυχία. Οι εταιρείες 
είχαν δια ζώσης επικοινωνία μεταξύ τους και ενημερώθηκαν σχετικά 
με τα σχέδια του Συμβουλίου για την επικείμενη περίοδο.

Χαιρετισμό προς τους καλεσμένους απείθησαν ο κ. Δημήτριος 
Ζoμας, 

Σύμβουλος Α΄ οικονομικών υποθέσεων και ο κ. Γεράσιμος Ντάβαρης, 
Πρόξενος στην Πρεσβεία της Ελλάδος στη Βουλγαρία.

Πρόκειται περί της πρώτης μιας σειράς συναντήσεων, οι οποίες 
θα οργανωθούν ειδικά για τα μέλη των HBCB με σκοπό τη στενή 
επικοινωνία μεταξύ τους, την ανταλλαγή πείρας, την παρουσίαση 
των δραστηριοτήτων τους και άλλες επιχειρηματικές εκδηλώσεις που 
προβλέπονται στο νέο πρόγραμμα εργασίας. 

Η επόμενη συνάντηση προγραμματίζεται για τις 11 Ιουνίου 2008, 
στις 19.00 μ.μ., στο «Sheraton Hotel Balkan» – Σόφια. 

■

■

■

■
■

■

■

На 20 май 2008 г. с любезното гостоприемство на „Шератон 
хотел Балкан” – София, се състоя първото заседание на новия 
борд на директорите на Гръцкия бизнес съвет в България. На 
него бяха обсъдени програмата на дружеството през предсто-
ящия мандат на ръководството и бяха начертани по-важните 
задачи за 2008 г. 

През настоящата година ГБСБ ще се концентрира главно 
върху бизнес инициативи. Дружеството си поставя също така 
и амбициозната задача, да стане център за взаимопомощ /help 
desk/ и успешно да подпомага своите членове при осъществя-
ването на тяхната дейност в България. 

Едни от най-важните предстоящи задачи, заложени в новата 
програма  на дружеството са:

осъществяването на срещи на високо равнище меж-
ду ключови фигури от бизнеса и политиката,
привличане на международни лидери на го-
леми фирми за срещи и обмяна на информа-
ция с ръководителите на фирмите-членове, 
осъществяване на мрежа за професионални контак-
ти между фирмите-членове чрез регулярно органи-
зиране на бизнес към бизнес срещи между тях,
превръщането на издаваното списание „Бал-
кански хоризонти” в настолно четиво за ва-
жни фигури в бизнеса на България и Гърция,
предоставяне  на членовете на дружеството акту-
ална икономическа и пазарна информация,
изготвянето и провеждането на семинарна про-
грама за повишаване квалификацията на про-
фесионалните колективи на членовете
След заседанието на Борда на директорите на ГБСБ, бе осъ-

ществена среща- коктейл на фирми членове и нечленове. На 
нея присъстваха над 70 човека от 48 фирми, с гръцко и кипър-
ско капиталово участие, инвестирали в България. Срещата 
премина при изключителен успех. Фирмите осъществиха жив 
контакт помежду си и се запознаха с плановете на дружество-
то за предстоящия период.

Гостите бяха поздравени от г-н Димитриос Зомас, Първи 
Съветник по икономическите и търговски въпроси и г-н Гера-
симос Даварис, Първи консул към Посолството на Република 
Гърция в България.

Тази среща бе първата от поредицата такива, които ще бъдат  
организирани специално за членовете на ГБСБ, с цел осъщест-
вяване тесни контакти между тях, обмяна на опит, представяне 
на дейността им и други бизнес мероприятия, заложени в но-
вата работна програма. 

Датата на следващата среща е 11 юни 2008 г. – 19.00 часа – 
„Шератон хотел Балкан” – София. 

■

■

■

■

■

■
В зала „Стефан Гечев” на Гръцкото посолство в София на 9 
април 2008 г. беше проведено годишното Общо събрание 
на ГБСБ. На него присъстваха повече от 58 фирми членове, 
които изслушаха и одобриха баланса и отчета за дейността 
за изминалата година и обсъдиха програмата и бюджета за 
предстоящата. 
На Общото събрание беше избран и нов Управителен съ-
вет, който ще ръководи дружеството през следващите три 
години и е в състав: 

Антъни Хасиотис – председател, Юробанк 
И Еф Джи България/Пощенска Банка 
Спиридон Аргиропулос – главен секретар, ББ & T 
Атанасиос Куцопулос – заместник-пред-
седател, Банка Пиреос България 
Николаос Георгопулос – заместник-пред-
седател, Дружба Стъкларски заводи 
Йоанис Поликандриотис – замест-
ник-председател, Еко България 
Георгиос Александрис – член, Александрис Инженеринг 
Стаматиос Теодоропулос – член, Чипита България 
Георгиос Русос – член, Интраком България 
Танасис Кацирубас – член, Космо България Мобайл

■

■
■

■

■

■
■
■
■

проведено беше общо събрание на ГБСБ
διεξήχθη Γενική Συνέλευση του HBCB

ГБСБ С ноВа амБИЦИоЗна проГрама 
За СлеДВаЩИте трИ ГоДИнИ

ΤΟ HBCB μΕ ΝΕΟ ΦΙλΟδΟΞΟ 
πρΟΓρΑμμΑ ΓΙΑ ΤΑ 
ΕπΟμΕΝΑ ΤρΙΑ ΧρΟΝΙΑ

НОВИНИ май – юни 2008 май – юни 2008 НОВИНИ
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Фирми от сферата на маркетинга 
се представиха пред Гръцкия 
бизнес съвет в България

На 12 юни 2008 г. в Шератон София Хотел Балкан се про-
веде втората среща на членовете на Гръцкия бизнес съ-
вет в България. 
Събитието бе посветено на членовете, които оперират в 
секторите реклама, връзки с обществеността и комуни-
кации. Дванадесет фирми представиха пред колегите си 
корпоративните си ценности и основните акценти от дей-
ността си. Модератор на срещата беше г-н Адонис Кацелис 

– Изпълнителен директор на Nestle Bulgaria и председател 
на Българската асоциация на рекламодателите. Членовете, 
които представиха своя бизнес, бяха: Ashley & Holmes Sofia, 
Huts J W T, Attica Media Bulgaria, Brightways, DDB Sofia, 
Civitas Global, JNL +, Le Spot Productions, MAD TV Bulgaria, 
Signteam, ProAd и V+O Communication Bulgaria.
Специална презентация пред участниците във форума 
направи и Регионалният директор на Eurofast Global Ltd 
г-н Мариос Ленас. Събитието завърши с коктейл по по-
вод 30-годишния юбилей на компанията. 
Втората среща на Гръцкия бизнес съвет в България под-
крепя ролята на организацията като медиатор в отно-
шенията между членовете си за установяването на пол-
зотворни връзки. Г-н Антъни Хасиотис, председател на 
Борда на директорите на Гръцкия бизнес съвет в Бълга-
рия, сподели: „Представянията днес бяха интересни и по-
могнаха на членовете да се опознаят по-добре. Стремим 
се да провокираме компаниите към по-близки контакти 
за успешен бизнес.” 

Στις 12 Ιουνίου 2008 στο Sheraton Sofia Hotel Balkan διεξάχθηκε 
η δεύτερη συνάντηση των μελών του Ελληνικού Επιχειρηματικού 
Συμβουλίου στη Βουλγαρία. 
Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στα μέλη, τα οποία δραστηριοποιού-
νται στους τομείς της διαφήμισης, των δημόσιων σχέσεων και των 
επικοινωνιών. 12 εταιρείες παρουσίασαν μπροστά στους συναδέλφους 
τους τις εταιρικές αξίες και τα κυριότερα σημεία που χαρακτηρίζουν 
τη δραστηριότητά τους. Ο συντονιστής της συνάντησης ήταν ο κ. 
Αντώνης Κατσέλης– Γενικός διευθυντής της Nestle Bulgaria και 
Πρόεδρος της Βουλγαρικής Ένωσης Διαφημιστών. Μέλη τα οποία 
παρουσίασαν την επιχείρησή τους ήταν: Ashley & Holmes Sofia, 
Huts J W T, Attica Media Bulgaria, Brightways, DDB Sofia, Civitas 
Global, JNL +, Le Spot Productions, MADTV Bulgaria, Signteam, 
ProAd και V+O Communication Bulgaria.
Ειδική παρουσίαση μπροστά στους συμμετέχοντες στο φόρουμ 
έκανε ο Περιφερειακός Διευθυντής της Eurofast Global Ltd ο κ. 
Μάριος Λένας. Η εκδήλωση τελείωσε με cocktail με αφορμή την 
30η επέτειο της εταιρείας. 
Η δεύτερη συνάντηση του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου 
στη Βουλγαρία υποστηρίζει το ρόλο της οργάνωσης ως μεσολαβητή 
στις σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της για τη δημιουργία καρποφόρων 
σχέσεων. Ο κ. Αντώνιος Χασσιώτης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία, 
σχολίασε: «Οι παρουσιάσεις σήμερα ήταν ενδιαφέρουσες και βοή-
θησαν τα μελή να γνωριστούν καλύτερα. Προσπαθούμε να ενθαρ-
ρύνουμε τις εταιρείες προς πιο στενές επαφές για πιο επιτυχημένη 
επιχειρηματική δραστηριότητα.» 

Εταιρείες από τον τομέα του marketing 
έκαναν παρουσίαση μπροστά στο Ελληνικό 
Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία
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При разрешаването на проблеми от 
този характер трябва често да се обля-
гаме на здравия разум. Това бе едно 
от нещата, на които наблегна другият 
специално поканен гост лектор – г-н 
Антъни Хасиотис, главен изпълните-
лен директор на Eurobank EFG Bulgaria. 
Двамата с г-н Хампарцумян потвър-
диха, че задържането на ключови слу-
жители се отразява положително на 
средата в организацията, като по този 
начин спомага за доброто представяне 
и позитивния имидж на компанията 
пред клиентите и като цяло. Етиката и 
доверието бяха изтъкнати като осно-
вополагащи принципи на бизнеса. От 
позицията на изпълнителен директор 
г-н Хасиотис сподели, че приоритети 
като задържане на клиентите и нама-
ляване на разходите са поставени на 
по-заден план от необходимостта да 
се намерят подходящите хора за съот-
ветните позиции. Ако през 2003 г. сред 
главните приоритети е било намалява-
нето на разходите – 43%, през 2008 г. то 
е едва 18%. За сравнение, през същия 
период значението на приемственос-
тта във висшия мениджмънт се е уве-
личило от 9 на 22%. 

Според г-н Хасиотис на служителите 
трябва да се дава възможност за раз-
витие в съответствие с техните спо-
собности и качества, както и да има 
обективни критерии за оценяване на 
това развитие.

Г-н Александър Виталис, директор 
управление клонова мрежа на Eurobank 
EFG Bulgaria, добави колко е важен лич-
ният пример. Г-н Емил Георгиев, дирек-
тор човешки ресурси на същата банка, 
отбеляза, че много често средното ме-
ниджърско ниво прекъсва връзката в 
комуникацията между добрите лидери 
и техните служители. Той посочи, че в 
България все още няма добри тради-
ции в управлението и развитието на 
персонала.

Събитието приключи като интересна 
дискусия в неформална атмосфера, ка-
то повечето от участниците се съгласи-
ха, че на настоящия етап от развитието 
на сектора в България се сблъскват със 
сходни проблеми. Общото усещане бе, 
че е добра идея хората на ръководни 
позиции да обсъждат тези проблеми 
по-открито и позитивно и съвместно 
да търсят решения за тях. 

На 15 април в Шератон София Хотел Бал-
кан се проведе бизнес закуска, органи-
зирана от водещата консултантска ком-
пания Wilson Learning. Срещата бе пос-
ветена на някои от основните лидерски 
предизвикателства, с които банковият и 
финансовият сектори се сблъскват в уп-
равлението на таланта, подобряването на 
ефективността на работа и идентифици-
рането и задържането на служители с ви-
сок потенциал.
Събитието се осъществи с подкрепа-
та на Гръцкия бизнес съвет в Бълга-
рия, Stanton Chase International Bulgaria, 
Sheraton Sofia Hotel Balkan и PR агенция 
Ashley&Holmes. Сред участниците бя-
ха г-н Дедопулос, генерален мениджър 
на AIG Life Bulgaria, г-н Догас, дирек-
тор клонова мрежа на Alpha Bank, г-н 
Искров, управител на БНБ, г-н Иванов, 
управляващ директор за България на 
Citibank, г-жа Граматикова, изпълни-
телен директор на Emporiki Bank, г-н 
Ягодин, изпълнителен директор и г-н 
Виталис, директор управление клоно-
ва мрежа на Eurobank EFG Bulgaria (По-
щенска банка), г-н Бартоломеус, главен 
изпълнителен директор на ING Bank 

Bulgaria, г-н Анагностакис, консултант 
корпоративно и инвестиционно банки-
ране на ОББ и др.

Срещата започна с кратки изказва-
ния на г-н Артемис Миропулос, парт-
ньор бизнес развитие за Wilson Learning 
Bulgaria и г-жа Елизабет Димова, изпъл-
нителен директор на компанията. Г-жа 
Димова даде думата на един от най-ува-
жаваните лидери в банковия сектор и 
гост лектор на събитието – г-н Левон 
Хампарцумян, председател на Управи-
телния съвет и главен изпълнителен 
директор на UniCredit Bulbank.

Г-н Хампарцумян разгледа състоя-
нието на банковата система в Бълга-
рия през последните 20 години, като 
посочи, че търговското банкиране се 
развива значително чак през втората 
половина на периода. Той изтъкна, че 
съществува недостиг на добре подгот-
вени кадри за управленски позиции и 
сега, когато на пазара са навлезли много 
нови играчи, секторът се е превърнал в 
един от най-конкурентните в страната. 
Днес е трудно не само да се привлекат 
най-добрите мениджъри и лидери, но 
и да бъдат задържани.

Топ	мениджъри	
обсъдиха	проблемите	
с	човешките	ресурси	
в	банковия	сектор

η Wilson Learning 
Bulgaria και ανώτατα 
στελέχη τραπεζών 
συζήτησαν τα καίρια 
ζητήματα της ηγεσίας 
στον κλάδο

Στις 15 Απριλίου 2008, η Wilson Learning 
– εταιρεία η οποία είναι ηγέτης παγκοσμί-
ως στη διοικητική ανάπτυξη, διοργάνω-
σε πρόγευμα εργασίας στο ξενοδοχείο 
Sheraton στη βουλγαρική πρωτεύουσα, 
αφιερωμένο σε μερικές από τις βασικές 
προκλήσεις της ηγεσίας στον τραπεζικό 
και τον χρηματοοικονομικό κλάδο σχε-
τικά με διαχείριση ταλέντων, βελτίωση 
της επίδοσης, εντοπισμό των υψηλών 
δυνατοτήτων και άλλα καίρια ζητήματα 
ενδιαφέροντος. 

Η εκδήλωση στηρίχτηκε από το Ελλη-
νικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλ-
γαρία, Stanton Chase, Sheraton Hotel και 
Ashley&Holmes Sofia (συνεργάτης PR). 
Ανάμεσα στους συμμετέχοντες ήταν: Γε-
ώργιος Δεδόπουλος, γενικός διευθυντής, 
AIG Life Bulgaria, Παναγιώτης Δόγκας, 
διευθυντής δικτύου, Alpha Bank, Ivan 
Iskrov, πρόεδρος της Βουλγαρικής Εθνι-
κής Τράπεζας, Stefan Ivanov, Country 
Officer, Citibank, Roumiana Gramatikova, 
εκτελεστική διευθύντρια, Emporiki Bank, 
Assen Yagodin, εκτελεστικός διευθυντής 
και Alexander Vitalis, υπεύθυνος δικτύου, 
Eurobank EFG Bulgaria AD (Postbank), 
Jan Bartholomeus, Country Manager, 

ING Bank Bulgaria, Χρήστος Αναγνω-
στάκης, σύμβουλος διοίκησης για διεθνείς 
επιχειρήσεις, United Bulgarian Bank κ.λπ.

Οι επίτιμοι προσκεκλημένοι καλωσο-
ρίστηκαν από τον κ. Αρτέμη Μοιρόπουλο, 
συνεργάτη διεθνούς ανάπτυξης, Wilson 
Learning Bulgaria, και την κα Elizabeth 
Dimova, γενική διευθύντρια της εταιρεί-
ας. Ο κ. Μοιρόπουλος υπογράμμισε τη 
σημαντικότητα της ποιοτικής ηγεσίας λέ-
γοντας ότι σύμφωνα με μελέτη της Wilson 
Learning η απόδοση εργασίας επηρεάζε-
ται από την ικανοποίηση εργασίας στο 
39% από τα στελέχη, και έτσι πολύ συ-
χνά τα στελέχη παραιτούνται από τους 
μάνατζερ και όχι από τις εταιρείες. Η κα 
Elizabeth Dimova παρουσίασε το όρα-
μα της εταιρείας για τη βελτίωση και την 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων ηγεσίας και σύ-
στησε έναν από τους πιο εξέχοντες συμ-
βούλους στον κλάδο και προσκεκλημένο 
ομιλητή στην εκδήλωση –τον κ. Levon 
Hampartzoumian, διευθύνοντα σύμβουλο 
της UniCredit Bulbank. 

Ο κ. Levon Hampartzoumian είναι ο 
πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
και διευθύνων σύμβουλος της UniCredit 
Bulbank από το 2001. Από το 2005 έως 
το 2008 ήταν Πρόεδρος της Βουλγαρικής 
Ένωσης Τραπεζών. Το 2000 διορίστηκε 
εκτελεστικός διευθυντής του Κρατικού 
Γραφείου Ιδιωτικο-ποιήσεων και πριν από 
αυτό ήταν υφυπουργός Οικονομικών. 

Ο κ. Hampartzoumian έκανε ιστορική 
ανασκόπηση της κατάστασης του τραπε-
ζικού συστήματος κατά τα τελευταία 20 
χρόνια, σημειώνοντας ότι οι πραγματικές 
ικανότητες για εμπορική τραπεζική έχουν 
αναπτυχθεί κατά το δεύτερο μισό της πε-
ριόδου. Επισήμανε ότι υπάρχει έλλειψη 
επώνυμων επαγγελματιών τώρα που έρ-
χονται τόσοι πολλοί νεοφερμένοι στην 
αγορά και γι’ αυτό ο κλάδος παρέχει ένα 
από τα πιο ανταγωνιστικά περιβάλλοντα 
στη χώρα. Σήμερα το πρόβλημα δεν είναι 
μόνο στην προσέλκυση των καλύτερων 
μάνατζερ και ηγετών αλλά επίσης στη δι-
ατήρησή τους. 

Ο κ. Αντώνιος Χασσιώτης είναι ο δι-
ευθύνων σύμβουλος της Eurobank EFG 
Bulgaria Α.Ε. (η οποία λειτουργεί με το 
εμπορικό σήμα Postbank) και μέλος του 
Διοικητικού συμβούλιου. 

Σήμερα είναι μέλος του ΔΣ του AmCham 
στη Βουλγαρία (Αμερικανικό Εμπορι-
κό Επιμελητήριο), του BBLF (Bulgarian 
Business Leaders Forum), και του Ελλη-

νικού Επιχειρηματικού  Συμβουλίου στη 
Βουλγαρία.

Ο κ. Αντώνιος Χασσιώτης, διευθύνων σύμ-
βουλος της Eurobank EFG Bulgaria Α.Ε. –ο 
άλλος προσκεκλημένος ομιλητής- τόνισε 
την κοινή λογική στην παρουσίασή του των 
τρόπων με τους οποίους αντιμετωπίζεται 
αυτή η κατάσταση. Και αυτός, όπως ο κ. 
Hampartzoumian, ανέφερε ότι η διατήρηση 
των σημαντικών στελεχών επηρεάζει το περι-
βάλλον σε μια οργάνωση και επομένως είναι 
κρίσιμη για τη συντήρηση της ικανοποίησης 
των πελατών και επίσης της γενικής θετικής 
εικόνας της οργάνωσης. Δόθηκε έμφαση 
στην ηθική και την εμπιστοσύνη ως βασικά 
στοιχεία στην επιχείρηση στις παρουσιάσεις 
και των δυο προσκεκλημένων ομιλητών. Ο κ. 
Χασσιώτης ανέφερε ότι από την άποψη του 
διευθύνοντος συμβούλου οι προτεραιότητες 
στη διατήρηση των πελατών και στη μείωση 
του κόστους έχουν παραχωρήσει έδαφος στην 
ανάγκη να βρεθούν οι σωστοί άνθρωποι για 
τις σωστές θέσεις. Αν το 2003 το ποσοστό της 
μείωσης του κόστους ως προτεραιότητας των 
διευθυνόντων συμβούλων ήταν υψηλό –43%– 
το 2008 ήταν μόνο 18% σε σύγκριση με την 
εναλλαγή ανώτατων διευθυντικών στελεχών 
η οποία έχει αυξηθεί από το χαμηλό 9% στο 
22% κατά την ίδια περίοδο.

Κατά τον κ. Χασσιώτη, στα στελέχη 
πρέπει να δοθεί η ευκαιρία να προοδεύ-
σουν στο δικό τους πεδίο και εκεί πρέπει 
να βρίσκονται τα αντικειμενικά κριτήρια 
για την εκτίμηση αυτής της προόδου. 

Ο κ. Αλέξανδρος Βιτάλης, υπεύθυνος 
δικτύου, Eurobank EFG Bulgaria S.A., τό-
νισε τη σημαντικότητα του προσωπικού 
παραδείγματος. Ο κ. Emil Georgiev, διευ-
θυντής ανθρώπινου δυναμικού, Eurobank 
EFG Bulgaria, συμπέρανε ότι πολύ συχνά 
τα μεσαία στελέχη εμποδίζουν την αλυσίδα 
της επικοινωνίας ανάμεσα στους έμπει-
ρους ηγέτες και τους υπαλλήλους τους.  
Σημείωσε ότι η ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναμικού ακόμα δεν έχει καλή παράδοση 
στη Βουλγαρία. 

Η εκδήλωση έκλεισε με ενδιαφέρου-
σα συζήτηση με πολύ φιλικό και θετικό 
ύφος. Οι περισσότεροι από τους συμ-
μετέχοντες συμφώνησαν ότι αντιμε-
τωπίζουν σχεδόν ίδια προβλήματα στο 
σημερινό επίπεδο της ανάπτυξης του 
κλάδου. Η γενική αίσθηση ήταν ότι εί-
ναι καλή ιδέα για τα ανώτατα στελέχη 
του κλάδου να συναντιούνται πιο συχνά 
και να συζητούν και να ψάχνουν λύσεις 
πιο ανοιχτά και ανυπόκριτα. 
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На 17 и 18 май на първокласното игрище „Света София“ край 
село Равно поле беше открит голф сезон 2008, който за първи 
път започна с най-големия турнир в календара на клуба – дву-
дневния „Пиреос Феърплей”, спонсориран от Банка Пиреос. 
В състезанието се включиха най-добрите български голфъри, 
които играха 36 дупки,  разделени в две дивизии. 
В дивизия А надпреварата спечели Тодор Кръстев от голф 
клуб „Варна”, а в дивизия Б пръв стана Калин Катев. Те получа-
ват голямата награда, осигурена от Банка Пиреос – участие в 
голф турнир за аматьори и професионалисти на остров Родос, 
който ще се проведе през октомври. 

„Голфът е нещо повече от спорт. Той е цялостна култура. Не съ-
ществува друг спорт, в който да няма съдии и това е така, за-
щото голфът залага на почтеността, на джентълменските от-
ношения, на спортсменството и взаимното уважение. В  Банка 
Пиреос България вярваме в тези ценности и за нас е чест и 
отговорност да бъдем спонсор на голф турнир. Надявам се, че 
това ще даде началото на едно дългогодишно и ползотворно 
сътрудничество”, заяви г-н Атанасиос Куцопулос, Главен из-
пълнителен директор на Банка Пиреос България. 
По случай откриването на новия голф сезон Банка Пиреос 
създаде първата на пазара кредитна карта за голф в лими-
тиран тираж и специално предназначена за членове на голф 
клуб “Св. София” – кобрандирана карта голф клуб „Света Со-
фия” – Piraeus Visa Gold. Тя е с лимити до 50 000 лева, префе-
ренциални условия от Банка Пиреос по жилищни кредити и 
лизинг на автомобили, както и с възможност за ползване на 
услугите на личен банкер и специални отстъпки, осигурени 
от голф клуб „Света София”.  

Банка пиреос България спонсорира голф турнир

Στις 17 και 18 Μαΐου στο πρώτης τάξης γήπεδο γκολφ «Αγία Σοφία» κο-
ντά στο χωριό Ράβνο Πολέ ξεκίνησε η καινούργια σεζόν 2008 στο γκολφ, 
η οποία άρχισε για πρώτη φορά με το μεγαλύτερο τουρνουά στο ημερο-
λόγιο του κλάμπ -το διήμερο «Πειραιώς Fairplay», που χρηματοδοτείται  
από την Τράπεζα Πειραιώς. Στον διαγωνισμό πήραν μέρος οι καλύτεροι 
βούλγαροι παίκτες του γκολφ, οι οποίοι έπαιξαν 36 τρύπες, χωρισμένοι 
σε δύο ομάδες. 
Στην ομάδα Α τον διαγωνισμό κέρδισε ο Τόντορ Κράστεφ από το γήπε-
δο γκόλφ βάρνα, ενώ στην ομάδα β πρώτος βγήκε ο Καλίν Κάτεφ. Και οιι 
δύο πήραν το μεγάλο βραβείο προσφορά της Τράπεζας Πειραιώς -συμ-
μετοχή σε τουρνουά γκόλφ για ερασιτέχνες και επαγγελματίες στη Ρόδο, 
το οποίο θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο. 
«Το γκόλφ είναι κάτι παραπάνω από άθλημα. Είναι ολοκληρωμένη κουλ-
τούρα. Δεν υπάρχει άλλο άθλημα στο οποίο να μην υπάρχουν διαιτητές 
και αυτό είναι έτσι επειδή το γκολφ βασίζεται στην τιμιότητα, στο να φέ-
ρεσαι σαν κύριος, στο πνεύμα της ευγενούς άμιλλας και στον αμφίδρο-
μο σεβασμό.  Στην Τράπεζα Πειραιώς βουλγαρίας πιστεύουμε σ’αυτές τις 
αξίες και για μας είναι τιμή και ευθύνη να είμαστε χορηγοί σε τουρνουά 
γκολφ. Ελπίζω ότι αυτό θα θέσει την αρχή μιας πολύχρονης και επιτυχη-
μένης συνεργασίας» δήλωσε ο κ. Αθανάσιος Κουτσόπουλος, γενικός δι-
ευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς βουλγαρίας. 
Με αφορμή την αρχή της καινούργιας σεζόν για γκολφ η Τράπεζα Πειραιώς 
βουλγαρίας δημιούργησε την πρώτη πιστωτική κάρτα γκολφ στην αγορά 
σε περιορισμένη έκδοση, που είναι ειδικά σχεδιασμένη για τα μέλη του γη-
πέδου γκόλφ «Αγία Σοφία» -co-branded κάρτα του γηπέδου γκόλφ «Αγία 
Σοφία» – Piraeus Visa Gold. Έχει πιστωτικά ώρια έως 50.000 λέβα με ευνοϊ-
κούς όρους για στεγαστικά δάνεια και leasing αυτοκινήτων, καθώς και δυ-
νατότητα να χρησιμοποιηθούν οι υπηερσίες προσωπικού τραπεζίτη και ει-
δικές εκπτώσεις προσφορά του γηπέδου γκόλφ «Αγία Σοφία». 

η Τράπεζα πειραιώς Βουλγαρίας χρηματοδοτεί τουρνουά γκολφ 
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Η «Mellon Bulgaria», θυγατρική 
της ελληνικής εταιρείας «Mellon 
Technologies», ιδρύθηκε το 
2001 στη Σόφια και παρέχει λύσεις 
και υπηρεσίες για την πραγματο-
ποίηση συναλλαγών εκ μέρους 
επιχειρήσεων που δραστηριοποι-
ούνται εντατικά στον καταναλωτι-
κό τομέα, όπως π.χ. τράπεζες εξει-
δικευμένες στη λιανική τραπεζική, 
επιχειρήσεις παροχής δημόσιων 
υπηρεσιών, προμηθευτές τηλεπι-
κοινωνιακών υπηρεσιών και με-
γάλες ιδιωτικές εταιρείες. 

Η Mellon Bulgaria συνεργάζεται 
με δύο από τους ηγέτες παγκο-
σμίως στη δημιουργία καρτών 
για χρηματικές συναλλαγές και 
στην ασφάλειά τους -GEMAlTo 
και THAlES. Τα προϊόντα τους -σε 
συνδυασμό με την τεχνογνωσία 
της Mellon Bulgaria σε έργα υλο-
ποίησης των προτύπων EMV, εξα-
σφαλίζουν στους βουλγάρους κα-
τόχους καρτών με chip ότι η τρά-
πεζά τους πληροί τα υψηλότερα 
πρότυπα ασφάλειας στην επεξερ-
γασία των χρηματοοικονομικών 
τους συναλλαγών.  

Πολλά χρηματοδοτικά ιδρύμα-
τα στη βουλγαρία επωφελού-
νται από τα πλεονεκτήματα των 
λύσεων της Меllon Bulgaria για 
συναλλαγές μέσω καρτών, έκ-
δοση καρτών και λύσεις ασφά-
λειας, ανάμεσα στα οποία είναι: 
BoRICA, Eurobank-EFG Bulgaria, 
First Investment Bank, InterCard, 
UBB, UniCredit Bulbank. Η Меllon 
Bulgaria είναι εξειδικευμένη στην 
παροχή υπηρεσιών προστιθέμε-
νης αξίας  και σύγχρονων τεχνο-
λογικών λύσεων σε χρηματοδοτι-
κά ιδρύματα και μεγάλες επιχειρή-
σεις. Η εταιρεία παρέχει στις βουλ-
γαρικές τράπεζες πλήρη σειρά λύ-
σεων εξοπλισμού και λογισμικού 
για την έκδοση και την προσαρ-
μογή των καρτών με chip με γρή-
γορο και σίγουρο τρόπο.

„Mellon Bulgaria“, филиал на 
„Mellon Technologies“ – Гърция, 
е основана през 2001 г. в Со-
фия и предоставя решения и 
услуги за извършване на тран-
закции на организации със си-
лен потребителски бизнес, ка-
то например банки, ориенти-
рани към банкиране на дреб-
но, компании за публични 
услуги, доставчици на телеко-
муникационни услуги и голе-
ми частни компании. 

Mellon Bulgaria си партнира с 
двама от световните лидери в 
създаването на карти за парич-
ни транзакции и тяхната сигур-
ност – GEMAlTo и THAlES. Тех-
ните продукти, в комбинация 
с опита на Mellon Bulgaria в 
проекти за въвеждането EMV 
стандартите осигурява на бъл-
гарските притежатели на чип 
карти сигурността, че тяхна-
та банка използва най-високи 
стандарти за сигурност, дока-
то обработва финансовите им 
транзакции.  

Много финансови институции 
в България се възползват от 
предимствата на решенията 
на Меllon Bulgaria за картови 
транзакции, издаване на карти, 
и решения за сигурност, сред 
които са BoRICA, Eurobank-
EFG Bulgaria, Първа Инвести-
ционна банка, InterCard, ОББ, 
UniCredit Bulbank. Меllon 
Bulgaria е уникално позицио-
нирана да предоставя услуги 
с добавена стойност и модер-
ни технологични решения на 
финансови институции и голе-
ми организации. Компанията 
предлага на българските бан-
ки пълен набор от хардуерни 
и софтуерни решения за изда-
ването и персонализирането 
на чип карти по бърз и сигу-
рен начин.

Mellon Bulgaria

Новооткритата Кралска бална зала в 5-звездния хотел е с площ 
648 кв.м и  може да побере 700 души при разположение на сто-
ловете тип “театрален салон”. Тя се от-
личава с легендарно великолепие 
и е идеалното мято в центъра на Со-
фия, където може да проведете кон-
ференция, бизнес среща, представя-
не на продукт, семинар или коктейл 
в неповторима, вълшебна атмосфера. 
На разположение на клиентите е висо-
кокачествена аудио-визуална техника, 
както и специално обучен персонал за 
конференции и банкети, който ще ви 
помогне  да удовлетворите дори и най-
придирчивия гост, и да се уверите в ус-
пеха на всяко мероприятие. 
Прекрасно реновираният Шератон 
София Хотел Балкан е признат за ар-
хитектурна забележителност в самото 
сърце на града. Той разполага с 184 из-
ключителни стаи и апартаменти, един 
ресторант, здравен клуб, фитнес и са-
уна, 24-часа работещ бизнес център, 
магазини, козметичен салон, нощен 
клуб и казино.  

Το 5 αστέρων ξενοδοχείο Sheraton Sofia Hotel 
Balkan: θαυμάσια ανακαινισμένο, ένα κτήριο-
ορόσημο στο κέντρο της Σόφιας, βρίσκεται σε 
ιδανική τοποθεσία στην καρδιά της πόλης. Κυ-
βερνητικά κτήρια, υπουργεία, επιχειρηματικές 
και πολιτιστικές εγκαταστάσεις περιβάλλουν το 
Sheraton Sofia Balkan, μια όαση πολυτέλειας, φι-
νέτσας που προσφέρει άψογη εξυπηρέτηση. 184 
καλαίσθητα επιπλωμένα δωμάτια και σουίτες. Ευ-
ρύχωρες και πλήρως εξοπλισμένες συνεδριακές 
αίθουσες, όπου μπορούν να φιλοξενηθούν έως 
και 1.240 καλεσμένοι, προσαρμόσιμες σε κάθε 
απαίτηση και με άπλετο φυσικό φωτισμό. Η και-
νούργια μας αίθουσα Royal Ballroom με επιφά-
νεια 648 τετραγωνικών μέτρων και δυναμικότητα 
700 ατόμων σε διάταξη theater style, προσφέρει 
επιβλητική ατμόσφαιρα που μαγεύει τον επισκέ-
πτη. Το Sheraton Sofia Hotel Balkan επίσης δια-
θέτει εστιατόριο, Health Club με γυμναστήριο και 

σάουνα, 24-ωρο Business Center, καθώς και καταστήματα, σαλό-
νι ομορφιάς, ένα nightclub και καζίνο.  

нова конферентна зала в 
Шератон София Хотел Балкан

Νέα συνεδριακή αίθουσα στο 
Sheraton Sofia Hotel Balkan
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Технологичният лидер Германос продължава да заема пър-
во място на пазара на мобилни технологии със 137 магази-
на в 76 града в страната. През последните 6 месеца у нас от-
вориха врати 10 нови магазина от веригата Германос. Ком-
панията разширява националната си мрежа с амбициозни 
планове до средата на 2008 г. да има вече 140 отворени ма-
газина в България.

„2007 беше една много добра година за компанията ни. При 
планирани 120 магазина в края на миналата година имахме 
вече 130. През 2008 г. също няма да забавим темпото. Имаме 
повече от 800 служители, които ежедневно се грижат за по-
доброто обслужване в магазините ни. Целта ни е да осигу-
рим на всички наши клиенти лесен достъп до света на висо-
ките технологии – само с една разходка до Германос да могат 
да видят и купят най-новите продукти на световните произ-
водители”, каза Александър Димитров, Изпълнителен дирек-
тор на Германос Телеком България ЕАД. 

Веригата № 1 за мобилни технологии 
Германос със 137 магазина в България

Ο τεχνολογικός ηγέτης «Γερμανός» εξακολουθεί να κατέχει την πρώ-
τη θέση στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας με 137 καταστήματα 
σε 76 πόλεις σε όλη τη χώρα. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 6 μη-
νών στη βουλγαρία εγκαινιάστηκαν 10 νέα καταστήματα της αλυσί-
δας Γερμανός. Η εταιρεία διευρύνει το εθνικό της δίκτυο με φιλόδοξα 
σχέδια στα πλαίσια του πρώτου εξαμήνου του 2008 να έχουν ανοίξει 
140 καταστήματα στη χώρα. 
«Το 2007 ήταν πολύ καλή χρονιά για την εταιρεία μας. Με σχέδια για 
120 καταστήματα, στο τέλος του προηγούμενου έτους είχαμε ήδη 
130. Το 2008 επίσης δεν θα μειώσουμε τον ρυθμό. Έχουμε πάνω από 
800 στελέχη, τα οποία καθημερινά φροντίζουν για την καλύτερη εξυ-
πηρέτηση στα καταστήματά μας. Ο στόχος μας είναι να παρέχουμε 
σε όλους τους πελάτες μας εύκολη πρόσβαση στον κόσμο της υψη-
λής τεχνολογίας -με μια μόνο βόλτα στον Γερμανό να μπορούν δουν 
και να αγοράσουν τα πιο νέα προϊόντα της παγκόσμιας παραγωγής», 
είπε ο Αλεξάντερ Ντιμιτρόφ, διευθύνων σύμβουλος της Germanos 
Telecom Bulgaria SA 

«Γερμανός» – η № 1 αλυσίδα κινητής τεχνολογίας 
με 137 καταστήματα στη Βουλγαρία 
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ERNST & YOUNG BULGARIA provides 
a comprehensive range of high-quality services to 
multinational and local emerging companies, including: 
Assurance and Advisory Business Services; Tax Compliance 
and Advisory Services; Transaction Advisory Services; 
and Global Finance and Accounting Services. 
 Ernst & Young office opened in 1992 and currently 
employs over 160 highly qualified professionals.

MAD TV БЪлГарИЯ е част от гръцкия холдинг MAD. 
Телевизията стартира излъчване на 1 декември 2006 и за 
по-малко от една година се превръща в предпочитан му-
зикален канал за зрители и изпълнители. MAD TV предла-
га на своята публика разнообразна музика, забавни преда-
вания, ексклузивни репортажи и интревюта с български и 
световно-известни артисти. Целта на MAD TV е да популя-
ризира и поддържа българската музика и да бъде сцена за 
обмяна на музикален опит между страните на Балканите.

елДонС БЪлГарИЯ еооД е българско-
то представителство на ElDoN’S S.A. Фирмата е ос-
нована през 1994 и днес е добре позната като един 
от най-надеждните доставчици на висококачестве-
ни смазочни масла. От базата си в Пловдив тя покри-
ва нуждите на българския пазар от смазочни мас-
ла и гресове на минерална и синтетична основа.

екСалко-БЪлГарИЯ аД e регистрира-
но в България с предмет на дейност търговия със: сис-
темни алуминиеви профили за дограма; окачени фаса-
ди; технологични профили (стандартни); аксесоари

EXALCOBOND СЪнлаЙт ИнДаСтрИЪл 
еооД е лидер на българския пазар в доставката и 
следпродажбеното  обслужване на: индустриални бате-
рии; непрекъсваеми токозахранващи устройства – UPS; 
 дизел генератори; индустриални токоизправители и за-
рядни устройства; захранващи системи за телекому-
никациите; системи за производство на електроенер-
гия от възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/
 автономни захранващи системи на базата на ВЕИ

оБеДИнена млечна компанИЯ аД 
има над 55-годишен млекопреработвателен опит. В днеш-
ни дни тя е сред водещите фирми на българския пазар. 
От 2007г. ОМК е част от международните операции на 
ВИВАРТИЯ СА (Дивизия “Млечни продукти и напитки”).

η ERNST & YOUNG BULGARIA – προσφέρει ένα 
ευρύ φάσμα  υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών σε πολυεθνι-
κές και εγχώριες αναδυόμενες εταιρείες, όπως: • Ασφάλειες και 
σύμβουλοι επιχειρήσεων • Λογιστική συμβατότητα και συμ-
βουλευτικές υπηρεσίες • Συμβουλευτικές υπηρεσίες συναλ-
λαγών, και  • Χρηματοοικοομικές και λογιστικές υπηρεσίες. 
 Η Ernst & Young άνοιξε τα γραφεία της το 1992 και το προσωπι-
κό της αριθμεί πάνω από 160 επαγγελματίες άρτιας κατάρτισης..

η MAD TV BULGARIA  ανήκει στον ελληνικό όμιλο MAD και 
εκπέμπει από την  1η Δεκεμβρίου του 2006. Σε λιγότερο από ένα χρό-
νο αναδείχθηκε στο μουσικό κανάλι που συγκεντρώνει τις προτιμή-
σεις τόσο των θεατών όσο και των καλλιτεχνών. Η MAD BG προσφέ-
ρει στους θεατές της, εκτός από διάφορα είδη μουσικής, σύγχρονα 
θεάματα, αποκλειστικά ρεπορτάζ και συνεντεύξεις με βούλγαρους 
και ξένους καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης, και επίσης προσφέρει σει-
ρά μουσικών υπηρεσιών στους εταίρους της. Ο στόχος της MAD TV 
είναι η διάδοση και η στήριξη των βουλγάρων καλλιτεχνών, καθώς 
και η ανταλλαγή μουσικής πείρας μεταξύ των χωρών των βαλκανίων. 

ELDON’S BULGARIA EOOD  είναι η βουλγαρική θυγατρι-
κή της ElDoN’S Α.Ε. Ιδρύθηκε το 1994 και σήμερα είναι γνωστή ως 
ένας από τους πιο αξιόπιστους προμηθευτές λιπαντικών υψηλής ποι-
ότητας. Οι επαγγελματικοί της χώροι βρίσκονται στο Πλόβντιβ και η 
εταιρεία καλύπτει τις ανάγκες της βουλγαρικής αγοράς σε συνθετικά 
λιπαντικά και λιπαντικά ορυκτής προέλευσης & γράσα και specialties. 

η EXALCO-ΒΟΥλΓΑρΙΑ Α.Ε.  είναι καταχωρισμέ-
νη στη βουλγαρία με αντικείμενο δραστηριότητας την εμπο-
ρία με:  Συστήματα προφίλ αλουμινίου για κουφώματα, Ψευδο-
προσόψεις, Τεχνολογικά προφίλ (στάνταρ), Αξεσουάρ, BoND 

η SUNLIGHT INDUSTRIAL S.A.   είναι ηγέτιδα στη βουλ-
γάρικη αγορά στην προμήθεια και τη συντήρηση μετά την πώληση 
των ακόλουθων: βιομηχανικών συσσωρευτών, Αδιάκοπων συσκευ-
ών ηλεκτρικής τροφοδότησης – UPS, Γεννητριών ντίζελ, βιομηχανι-
κών ανορθωτών ηλεκτρικού ρεύματος και συσκευών φόρτισης, Συ-
στημάτων τροφοδοσίας για τις τηλεπικοινωνίες, Συστημάτων πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώμενες πηγές ενέργειας 
(ΑΠΕ), Αυτόνομων συστημάτων τροφοδοσίας στη βάση των ΑΠΕ. 

η ΕΝΩμΕΝη ΕΤΑΙρΕΙΑ ΓΑλΑκΤΟκΟμΙκηΣ 
Α.Ε.  έχει πάνω από 55 χρόνια πείρα στη μεταποίηση γάλακτος. Σή-
μερα η εταιρεία έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ανάμεσα στις εταιρεί-
ες στη βουλγαρική αγορά. Από το 2007 η Ενωμένη Εταιρεία Γαλα-
κτοκομικής ОМК αποτελεί μέρος των διεθνών δραστηριοτήτων της 
VIVARTIA СА (Τμήμα «Γαλακτοκομικών προϊόντων και ποτών»).

Нови	членове	на	HBCB
Τα νέα μέλη του HBCB
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