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август-септември 2008 СЪДЪРЖАНИЕ

	 6	 ноВини
	 ИТ	на	фокус	−	Събитието	на	Гръцкия	

бизнес	съвет	в	България	(ГБСБ),	посветено	
на	информационните	технологии	и	най-
важното	от	летните	месеци	на	2008	година

 16 Политика
	 Здравето	е	скъпо	–	Разстановката	на	

политическите	сили	преди	старта	на	
дискусиите	за	Бюджет	2009

 22 икономика
	 Излишъкът	като	панацея	–	Нещо	повече	

за	разходната	политика	на	българското	
правителство,	за	Сребърния	фонд	и	Бюджет	
2009

 30 сектори
	 Новини	за	секторите	финанси,	туризъм,	

телекомуникации,	медии,	търговия	на	
дребно,	земеделие,	енергетика,	текстил,	
строителство	и	недвижими	имоти

 40 на фокус
	 За	нас	България	не	е	Елдорадо,	тук	сме	

задълго	–	Г-н	Янис	Поликандриотис,	
изпълнителен	директор	на	Еко	България

 44 Дестинации
	 Не	нова,	по-скоро	непозната	–	Водолазната	

индустрия	в	България	набира	популярност

 48 лайфстайл
	 Рибните	ресторанти	на	София	–		

Къде	в	българската	столица	се	предлагат	
рибни	специалитети?

 55	 ПреДстоящи съБития

 56	 ноВи членоВе



�

	 6	 ΕιδΗσΕισ
	 Οι	τεχνολογίες	πληροφορικής	στο	

επίκεντρο	-	Η	εκδήλωση	του	Ελληνικού	
Επιχειρηματικού	Συμβουλίου	στη	
Βουλγαρία	(ΕΕΣΒ),	αφιερωμένη	στις	
τεχνολογίες	πληροφορικής	και	στα	
σημαντικότερα	γεγονότα	από	τους	
καλοκαιρινούς	μήνες	του	2008

 16 πολιτικΑ
	 Η	υγεία	είναι	πολύτιμη	−		

Οι	θέσεις	των	πολιτικών	δυνάμεων	
πριν	από	την	έναρξη	των	συζητήσεων	
για	τον	Προϋπολογισμό	του	2009

 22 οικονομικΑ
	 Το	πλεόνασμα	ως	πανάκεια	−		

Περισσότερα	για	την	πολιτική	
δαπανών	της	βουλγαρικής	
κυβέρνησης,	για	το	“Ασημένιο	Ταμείο”	
και	τον	Προϋπολογισμό	του	2009

 30 τομΕισ
	 Ειδήσεις	για	τους	τομείς	οικονομικών,	

τουρισμού,	τηλεπικοινωνιών,	μέσων	
μαζικής	ενημέρωσης,	λιανικού	
εμπορίου,	γεωργίας,	ενέργειας,	
υφαντουργίας,	κατασκευαστικής	
βιομηχανίας	και	ακινήτων

 40 στο ΕπικΕντρο
	 Για	μας	η	Βουλγαρία	δεν	είναι	

Ελντοράντο,	ήρθαμε	για	να	μείνουμε	-		
κ.	Γιάννης	Πολυκανδριώτης,	Γενικός	
διευθυντής	της	Eko	Bulgaria	

 44 προορισμοι
	 Οχι	καινούρια	–	μάλλον	άγνωστη	−		

Η	καταδυτική	βιομηχανία	στη	
Βουλγαρία	αρχίζει	να	γίνεται	
δημοφιλής

 48 LifestyLe
	 Τα	εστιατόρια	για	ψάρι	στη	Σόφια	−		

Πού	στη	βουλγαρική	πρωτεύουσα	
μπορείτε	να	δοκιμάσετε	σπεσιαλιτέ	
με	ψάρια;	

 55	 ΕπΕρχομΕνΕσ ΕκδΗλΩσΕισ

 56	 νΕΑ μΕλΗ
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август-септември 2008ОТ РЕДАКТОРА

В ръцете си държите новият брой на списание 
“Балкански хоризонти”. За пореден път останахме 
верни на желанието да поднесем информацията по 
освободен от политически пристрастия начин. Под-
брали сме всички важни събития в държавните и 
неправителствените институции, политическите среди 
и бизнеса. Но в стремежа си да дадем пълна и все-
обхватна информация, продължихме да търсим нови 
средства за постигането на тази цел. Така се зароди 
идеята за компактното изложение на всичко случващо 
се в приоритетни за България и Гърция отрасли. Тя 
намери отражение в новата ни рубрика “Сектори”. За 
да покрием широк спектър от събития, заложихме 
на краткостта и във вече съществуващата рубрика 
“Новини”.

Разбира се, пълната информираност означава и 
вникване в темите в дълбочина, търсене на отговори, 
преди да бъдат поставени въпросите, прогнозиране на 
изхода от събития, преди те да са се случили. Затова 
в традиционните раздели “Политика” и “Икономика” 
се фокусираме върху Бюджет 2009. Това е тема, която 
тепърва ще се дискутира. Вярваме, ще се съгласите, че 
тя ще се превърне в трибуна за горещи спорове в една 
предизборна година.

Седмици преди старта на дебата за Бюджет 2009 
Петър Костадинов и Алекс Бивол споделят своите 
размишления по повод състоянието на публичните 
финанси, разпределението на бюджетния излишък за 
2008 година и намеренията на политическите сили по 
отношение на Бюджет 2009.

Членовете на сдружение “Гръцки бизнес съвет в 
България” имат своето дължимо място на страниците 
на списанието. В този брой ви представяме “Еко Бълга-
рия” и изпълнителният директор на фирмата г-н Янис 
Поликандриотис с неговия разказ за компанията, която 
ръководи, и за наболелите проблеми в сектора за търго-
вия на горива.

Магдалена Ран се гмурка в прегръдката на водолаз-
ния спорт в България – един обещаващ туристически 
сегмент.

С  мисъл как да засити желанието ви за приятно 
прекарване на времето, Веселина Маринова ви развежда 
из рибните ресторанти в София, защото животът не е 
само работа...

Приятно четене!

От екипа на “Балкански хоризонти”

Κρατάτε στα χέρια σας το καινούριο τεύχος του περιοδικού 
«Βαλκανικοί ορίζοντες». Για άλλη μια φορά μείναμε συνεπείς 
στην επιθυμία μας να σας παρέχουμε πληροφόρηση με έναν 
τρόπο απαλλαγμένο από πολιτικές σκοπιμότητες. Καλύψαμε 
όλα τα σημαντικά γεγονότα σχετικά με το δημόσιο τομέα, τις 
μη κυβερνητικές οργανώσεις, τον κόσμο της πολιτικής και 
τους επιχειρηματικούς κύκλους. Και μαζί με την προσπάθειά 
μας να προσφέρουμε πλήρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση, 
συνεχίσαμε να ψάχνουμε νέους τρόπους για την επίτευξη αυτού 
του στόχου. Έτσι διαμορφώθηκε η ιδέα να παρουσιάσουμε 
συνοπτικά όλα όσα συμβαίνουν στους τομείς προτεραιότητας 
για τη Βουλγαρία και την Ελλάδα. Διατυπώσαμε την ιδέα αυτή 
στην καινούρια μας στήλη “Τομείς”. Για να καλύψουμε ένα ευρύ 
φάσμα γεγονότων, δώσαμε έμφαση στη συντομία στην ήδη 
υφιστάμενη στήλη “Ειδήσεις”.

Βεβαίως η πλήρης ενημέρωση σημαίνει επίσης εις βάθος 
κατανόηση των θεμάτων, αναζήτηση απαντήσεων για τα 
ερωτήματα που αναμένεται να τεθούν, προβλέψεις για την 
έκβαση γεγονότων που πρόκειται να συμβούν. Γι’αυτό στις 
τακτικές ρουμπρίκες “Πολιτικά” και “Οικονομικά” βάζουμε 
στο επίκεντρο τον Προϋπολογισμό του 2009 – ένα θέμα το 
οποίο πρόκειται να συζητηθεί στο μέλλον. Πιστεύουμε πως θα 
συμφωνήσετε ότι θα γίνει  αφορμή για σοβαρές διαφωνίες και 
ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής χρονιάς.

Μόλις εβδομάδες πριν από την έναρξη της συζήτησης 
για τον Προϋπολογισμό του 2009 ο Πέταρ Κοσταντίνοφ 
και ο Άλεξ Μπίβολ μοιράζονται τις απόψεις τους σχετικά με 
τα δημόσια οικονομικά, την κατανομή του δημοσιονομικού 
πλεονάσματος για το 2008 και τις προθέσεις των πολιτικών 
δυνάμεων σχετικά με τον Προϋπολογισμό του 2009.

Τα μέλη του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου 
στη Βουλγαρία έχουν επίσης το χώρο που τους αξίζει στις 
σελίδες του περιοδικού. Σ’αυτό το τεύχος σας παρουσιάζουμε 
την Eko Bulgaria και τον γενικό διευθυντή της εταιρίας 
τον κ. Γιάννη Πολυκανδριώτη με την ιστορία του για την 
εταιρεία που διαχειρίζεται και για τα προβλήματα στον τομέα 
εμπορίας καυσίμων.

Η Μαγκδαλένα Ραν κάνει μια βουτιά στο σπορ της 
κατάδυσης στη Βουλγαρία – μια τουριστική δραστηριότητα 
με μεγάλες προοπτικές.

Με  γνώμονα το πως να καλύψει την επιθυμία σας  να 
περνάτε καλά η Βεσελίνα Μαρίνοβα σας παίρνει για μια βόλτα 
στις ψαροταβέρνες στη Σόφια, γιατί η ζωή δεν είναι μόνο 
δουλειά ... 

Καλή ανάγνωση!

Η ομάδα του “Βαλκανικοί ορίζοντες”

Уважаеми	читатели,
Αξιότιμοι αναγνώστες,
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ИТ	на	фокус

Пазарът	 за	 информационни	 и	 комуникационни	
технологии	(ИКТ)	в	България,	изглежда,	е	сред	
най-привлекателните	 за	 гръцката	 бизнес	 общ-
ност	в	страната.	Не	случайно	първата	й	срещa	
с	бизнес	насоченост	даде	видимост	именно	на	

компаниите	с	присъствие	в	ИТ	сектора	в	България.
На	16	юли	2008	година	в	хотел	“Шератон”,	осем	гръцки	

ИТ	компании	представиха	бизнес	дейността	си	в	България	и	
региона	пред	близо	200	гръцки	и	български	бизнесмени.	

Altius	 Bulgaria,	 Intracom	 Bulgaria	 S.A.,	 Mellon	 Bulgaria	
JSC,	 Performance	 Technologies	 BG,	 Plesio	 Computers	 S.A.,	
Sysware	 Bulgaria	 S.A.,	 Unisoftware	 S.A.	 и	 Unisystems	 Bulgaria	
Ltd.	 –	 всички	 членове	 на	 организатора	 на	 мероприятието,	
Гръцкият	 бизнес	 съвет	 в	 България	 (ГБСБ)	 –	 направиха	 кра-
тък	 обзор	 на	 предоставяните	 от	 тях	 продукти	 и	 услуги,	 на	
някои	от	завършените	си	проекти	досега,	на	състоянието	на	
сектора	в	България,	Гърция	и	други	страни	от	региона.	ИКТ	
компаниите	 съставляват	 близо	 една	 десета	 от	 членската	
маса	на	ГБСБ.

“Проявата	 полага	 началото	 на	 серия	 от	 бизнес	 срещи	
сред	компании,	в	които	мажоритарни	акционери	са	гръцки	
или	кипърски	фирми”,	каза	г-н	Антъни	Хасиотис,	Председа-
тел	на	ГБСБ	и	Главен	изпълнителен	директор	на	Eurobank	
EFG	Bulgaria	AD	(Postbank).	

“Целта	е	да	се	подсили	гръцкият	елемент	в	чужда	страна	
като	 България	 чрез	 насърчаването	 на	 обменa	 на	 идеи	 и	
взаимното	 опознаване	 на	 гръцките	 фирми	 в	 България”,	
допълни	той.	“Срещите	на	бизнеса	ще	са	основно	помагало	
в	укрепването	на	връзките	между	гръцките	фирми”.

До	 края	 на	 годината	 се	 очаква	 провеждането	 на	 още	
няколко	тематични	срещи,	според	управата	на	ГБСБ.

Показателно	за	нарастващото	доверие	в	българския	ИКТ	
сектор	е	навлизането	на	гръцките	лидери	в	бранша.	Четири	
от	 презентиралите	 фирми	 –	 Altius	 Bulgaria,	 Performance	
Technologies,	 Plesio	 Computers,	 Unisystems	 Bulgaria	 Ltd.	 –		
стъпват	на	българския	пазар	през	последните	три	години,	
като	Unisystems	е	най-новото	попълнение.	Дъщерната	ком-

οι τεχνολογίες 
πληροφορικής  
στο επίκεντρο

Η	αγορά	 τεχνολογιών	 πληροφορικής	 και	 επικοινω-
νιών	(ΤΠΕ)	στη	Βουλγαρία,	όπως	φαίνεται,	είναι	από	
τις	πιο	ελκυστικές	για	την	ελληνική	επιχειρηματική	
κοινότητα	στη	χώρα.	Δεν	είναι	τυχαίο	ότι	η	πρώτη	
της	συνάντηση	με	επιχειρηματικό	προσανατολισμό	

έδωσε	προβολή	ακριβώς	στις	εταιρείες	με	παρουσία	στον	τομέα	
ΤΠΕ	της	Βουλγαρίας.

Στις	16	Ιουλίου	2008	στο	ξενοδοχείο	Sheraton,	οκτώ	ελληνι-
κές	εταιρείες	πληροφορικής	παρουσίασαν	τις	επιχειρηματικές	
τους	δραστηριότητες	στη	Βουλγαρία	και	την	περιοχή	μπροστά	
σε	περίπου	200	Έλληνες	και	Βουλγάρους	επιχειρηματίες.	

Altius	 Bulgaria,	 Intracom	 Bulgaria	 S.A.,	 Mellon	 Bulgaria	
JSC,	 Performance	 Technologies	 BG,	 Plesio	 Computers	 S.A.,	
Sysware	Bulgaria	S.A.,	Unisoftware	S.A.	και	Unisystems	Bulgaria	
Ltd.	 −	 όλες	 	 μέλη	 του	 διοργανωτή	 της	 εκδήλωσης	 −	 Ελληνι-
κού	 Επιχειρηματικού	 Συμβουλίου	 στη	 Βουλγαρία	 (ΕΕΣΒ)	 −		
έκαναν	μια	σύντομη	επισκόπηση	των	προϊόντων	και	των	υπη-
ρεσιών	τους,	ορισμένων	έργων	τους	που	ολοκληρώθηκαν	μέχρι	
σήμερα,	της	κατάστασης	του	τομέα	στη	Βουλγαρία,	Ελλάδα	και	
άλλες	χώρες	της	περιοχής.

Οι	 εταιρείες	 ΤΠΕ	 αποτελούν	 σχεδόν	 το	 ένα	 δέκατο	 των	
μελών	του	ΕΕΣΒ.

«Η	εκδήλωση	θέτει	την	αρχή	μιας	σειράς	επιχειρηματικών	συνα-
ντήσεων	 μεταξύ	 των	 εταιρειών	 στις	 οποίες	 βασικοί	 μέτοχοι	 είναι	
ελληνικές	ή	κυπριακές	εταιρείες»,	δήλωσε	ο	κ.	Αντώνιος	Χασιώτης	–		
Πρόεδρος	της	ΕΕΣΒ	και		Διευθύνων	Σύμβουλος	της		Eurobank	EFG	
Bulgaria	AD	(Postbank).	

«Ο	 σκοπός	 είναι	 να	 ενισχυθεί	 το	 ελληνικό	 στοιχείο	 σε	 μια	
ξένη	 χώρα	 όπως	 τη	 Βουλγαρία	 μέσω	 της	 προώθησης	 της	
ανταλλαγής	ιδεών	και	αμοιβαίας	γνωριμίας	των	ελληνικών	επι-
χειρήσεων	στη	Βουλγαρία»,	πρόσθεσε	ακόμα	ο	κ.	Χασιώτης.	«Οι	
συναντήσεις	των	επιχειρήσεων	θα	είναι	βασικό	βοήθημα	στην	
ενίσχυση	των	σχέσεων	μεταξύ	των	ελληνικών	εταιρειών.»

Μέχρι	το	τέλος	της	χρονιάς	αναμένεται	να	πραγματοποιη-
θούν	τουλάχιστον	ακόμα	μερικές	θεματικές	συναντήσεις	σύμ-
φωνα	με	τη	διοίκηση	του	ΕΕΣΒ.

Ενδεικτική	για	την	αυξανόμενη	εμπιστοσύνη	στο	βουλγαρικό	
τομέα	ΤΠΕ	είναι	η	διείσδυση	των	ελληνικών	ηγετών	στον	κλάδο.	
Τέσσερις	από	τις	παρούσες	εταιρείες	–	Altius	Bulgaria,	Performance	
Technologies,	Plesio	Computers,	Unisystems	Bulgaria	Ltd.	−	εμφα-
νίζονται	στη	βουλγαρική	αγορά	τα	τελευταία	τρία	χρόνια,	με	τη	
Unisystems	να	είναι	η	πιο	πρόσφατη	εμφάνιση	Η	θυγατρική	της	
μεγαλύτερης	ελληνικής	εταιρείας	για	ολοκληρωμένες	τεχνολογι-
κές	λύσεις	Info-Quest	άνοιξε	το	γραφείο	της	στη	Σόφια	στις	αρχές	

Сн
им

ка
:	Г

БС
Б Осем гръцки ИТ компании представиха биз-

нес дейността си в България и региона пред 
близо 200 гръцки и български бизнесмени.

Οκτώ ελληνικές εταιρείες πληροφορικής 
παρουσίασαν τις επιχειρηματικές τους 
δραστηριότητες στη Βουλγαρία και την 
περιοχή μπροστά σε περίπου 200 Έλληνες και 
Βουλγάρους επιχειρηματίες.
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алтиус БълГария	 е	 част	 от	 ALTIUS	
Group,	официален	дистрибутор	на	HYPERCOM	
EFT/POS	 и	 Networking,	 водещ	 глобален	
доставчик	 на	 решения	 за	 електронни	 раз-
плащания.	 Основана	 през	 2005	 година	 като	
дъщерна	 фирма	 на	 Altius	 IT	 Solutions	 (Гър-
ция),	Алтиус	България	специализира	в	пред-
лагането	 на	 turn-key	 решения	 в	 сферата	 на	
платежната	 картова	 индустрия	 и	 банковите	
системи	като	цялостен	системен	доставчик.

интраком БълГария еаД	 със	 седа-
лище	 София,	 България	 е	 компания,	 специ-
ализирана	 в	 проектирането	 и	 доставката	 на	
информационни	 и	 комуникационни	 техноло-
гии.	Продуктовата	гама	на	Интраком	съдържа	
телекомуникационните	 продукти	 MW	 Radio	
Links,	Triple-Play	 Solutions,	WiBAS;	 ИТ	 решения	
за	съхраняване	на	данни,	таксуващи	системи	и	
центрове	за	възстановяване	на	данни;	както	и	
системи	за	управление	на	инженерно	оборуд-
ване	на	сгради,	електромеханично	оборудване	
и	поддръжка	за	целите	на	строителния	сектор.
	

мелон БълГария еаД,	 филиал	 на	
Mellon	Technologies	 и	 член	 на	 Mellon	 Group	
of	Companies,	е	основана	през	2001	година	в	
София	и	предлага	водещи	front-end	и		back-
end	решения	за	транзакции	и	услуги	на	орга-
низации	 със	 силен	 потребителски	 бизнес	
като	например	банки,	ориентирани	към	бан-
киране	 на	 дребно,	 компании	 за	 комунални	
услуги,	доставчици	на	телекомуникационни	
услуги	и	големи	частни	компании.

perfOrMance technOLOGies BG,	
създадена	през	2006	година	осигурява	на	бъл-
гарския	пазар	висококачествени	IT	продукти	
и	 решения	 от	 водещи	 доставчици	 на	 корпо-
ративни	решения	и	практики.	PERFORMANCE	
е	с	доказан	опит	и	умения	при	осигуряването	
на	 средства	 и	 съоръжения	 за	 съхранение,	
извличане,	 защита,	 споделяне	 и	 управление	

Η	aLtiUs BULGaria	είναι	μέλος	του	ομίλου	
ALTIUS,	ο	οποίος	είναι	ο	εξουσιοδοτημένος	αντι-
πρόσωπος	 της	 εταιρίας	 HYPERCOM	 HYPERCOM	
EFT/POS	&	Networking	–	κορυφαία	εταιρία	παγκο-
σμίως	στον	τομέα	των	συστημάτων	ηλεκτρονικών	
πληρωμών.	Ιδρύθηκε	το	2005	ως	θυγατρική	εται-
ρεία	της	Altius	IT	Solutions	(Ελλάδα)	και	προσφέ-
ρει	ολοκληρωμένες	λύσεις	στον	τομέα	των	καρ-
τών	πληρωμής	και	των	τραπεζικών	συστημάτων	
ως	παροχέας	ολοκληρωμένων	συστημάτων.	

Η	 intracOM BULGaria s.a.	 με	 έδρα	
στη	 Σόφια,	 Βουλγαρία	 ειδικεύεται	 στην	 ανά-
πτυξη	και	την	κατασκευή	τεχνολογιών	πληρο-
φορικής	και	επικοινωνιών.	Ανάμεσα	στα	προϊό-
ντα	της	Intracom	είναι	λύσεις	τηλεπικοινωνιών:	
MW	 Radio	 Links,	 Triple-Play	 Solutions,	 WiBAS,	
συστήματα	πληροφορικής:	Data	Warehousing,	
λύσεις	τιμολόγησης	και	έκδοσης	λογαριασμών,	
Banking	Disaster	Centers	καθώς	και	συστήματα	
διαχείρισης	τεχνικού	εξοπλισμού	κτιρίων,	ηλε-
κτρομηχανολογικό	 εξοπλισμό	 και	 συντήρηση	
για	οικοδομικά	έργα.

Η	MeLLOn BULGaria s.a.,	θυγατρική	της	
ελληνικής	 εταιρείας	 Mellon	 Technologies	 και	
μέλος	του	ομίλου	Mellon,	ιδρύθηκε	το	2001	στη	
Σόφια	 και	 παρέχει	 κορυφαίες	 λύσεις	 συναλλα-
γών	 (front-end	 και	 back-end)	 και	 υπηρεσίες	 σε	
επιχειρήσεις	 που	 δραστηριοποιούνται	 εντατικά	
στον	 καταναλωτικό	 τομέα	 όπως	 π.χ.	 τράπεζες	
εξειδικευμένες	στη	λιανική	τραπεζική,	επιχειρή-
σεις	παροχής	δημόσιων	υπηρεσιών,	προμηθευ-
τές	 τηλεπικοινωνιακών	 υπηρεσιών	 και	 μεγάλες	
ιδιωτικές	εταιρείες.

Η	perfOrMance technOLOGies BG	
ιδρύθηκε	 το	 2006	 στη	 Βουλγαρία	 και	 παρέχει	
υψηλής	ποιότητας	προϊόντα	και	λύσεις	πληρο-
φορικής	 από	 τους	 κορυφαίους	 προμηθευτές	
επιχειρηματικών	 λύσεων	 και	 καλών	 πρακτι-
κών.	 Η	 PERFORMANCE	 έχει	 αποδεδειγμένη	
εμπειρία	στην	παροχή	εξοπλισμού	για	αποθή-
κευση,	 ανάκτηση,	 προστασία,	 ανταλλαγή	 και	

пания	на	най-голямата	гръцка	фирма	за	интегрирани	тех-
нологични	решения	Info-Quest	отваря	представителния	си	
офис	си	в	София	в	началото	на	тази	година.

По	 данни	 на	 компанията	 за	 пазарни	 анализи	 IDC	
Bulgaria,	ръстът	на	ИТ	пазара	в	идните	пет	години	ще	бъде	
средно	13.4%	годишно,	а	инвестициите	в	ИТ	ще	са	средно	
280	 милиона	 евро	 до	 2010	 година.	 Близо	 една	 десета	 от	
тези	средства	ще	са	инвестиции	в	софтуер	и	мрежово	обо-
рудване,	според	IDC.	

През	 изминалата	 година	 ИТ	 пазарът	 достигна	 обем	
$873.25	милиона.	Стойността	на	софтуерния	пазар	е	$76.64	
милиона.	Очакванията	са	идната	година	телекомуникацион-
ният	пазар,	в	който	сериозно	присъствие	отчитат	два	члена	
на	ГБСБ	–	Глобул	и	Германос,	да	надхвърли	$2	милиарда.		

του	τρέχοντος	έτους.	
Σύμφωνα	 με	 την	 εταιρεία	 αναλύσεων	 της	 αγοράς	 IDC	

Bulgaria,	 η	 ανάπτυξη	 στην	 αγορά	 πληροφορικής	 για	 τα	 επό-
μενα	πέντε	χρόνια	θα	είναι	κατά	μέσο	όρο	13,4%	ετησίως,	ενώ	
οι	επενδύσεις	σε	τεχνολογίες	πληροφορικής	θα	είναι	κατά	μέσο	
όρο	280	εκατ.	ευρώ	μέχρι	το	2010.	Σχεδόν	το	ένα	δέκατο	των	
κονδυλίων	αυτών	θα	είναι	επενδύσεις	σε	λογισμικό	και	δικτυ-
ακό	εξοπλισμό	σύμφωνα	με	την	IDC.	

Πέρυσι	η	αγορά	πληροφορικής	κατέγραψε	όγκο	συναλλα-
γών	των	873,25	εκατ.	δολαρίων.	Η	αξία	της	αγοράς	λογισμικού	
ήταν	 76,64	 εκατ.	 δολάρια.	 Αναμένεται	 ότι	 το	 επόμενο	 έτος	 η	
αγορά	 τηλεπικοινωνιών,	 στην	 οποία	 σημειώνεται	 η	 ισχυρή	
παρουσία	των	δύο	μελών	του	ΕΕΣΒ	–	Globul	και	Germanos,	θα	
υπερβεί	τα	2	δισ.	δολάρια.		
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на	 информация	 и	 системи.	 PERFORMANCE	
работи	 в	 близко	 сътрудничество	 с	 водещи	
доставчици	 в	 сферата	 на	 IT	 консолидацията,	
виртуализацията,	 мрежи	 за	 съхранение,	
защита	на	данните,	висока	степен	на	надежд-
ност,	репликиране	на	данни,	IT	управление	и	
сигурност.

Плесио комПЮтърс еаД е	лидер	в	
продажбите	 на	 компютърна	 техника,	 офис	
консумативи	и	телефони.	Най-големият	тър-
говски	 център	 за	 компютърни	 продукти	 на	
фирмата	се	намира	в	самото	сърце	на	София	–		
ул.	“Ангел	 Кънчев”	 5.	 Плесио	 разполага	 със	
специализиран	отдел	за	обслужване	на	кор-
поративни	 клиенти	 с	 директна	 безплатна	
доставка	на	продуктите.	Издава	се	и	месечен	
каталог	за	поръчка	на	продукти.

сисуеър	 БълГария,	 филиал	 на	 ALTEC	
Group,	 е	 водещ	 системен	 интегратор	 в	 Бъл-
гария.	 Палитрата	 от	 предлагани	 услуги	
включва	структурно	окабеляване,	цялостно	
изграждане	на	дейта	центрове,	дистрибуция	
и	инсталация	на	хардуер	и	софтуер	на	лиде-
рите	 на	 световния	 пазар,	 сервизна	 харду-
ерна	 и	 софтуерна	 техническа	 поддръжка	 и	
телефонни	 централи.	 Фирмата	 предоставя	
продуктите	на	HP,	Fujitsu	Siemens,	IBM,	DELL,	
Panduit,	Microsoft,	Acer,		Avaya	и	други.	

унисофтуеър	 аД,	 е	 международна	
компания	с	офиси	в	България,	Сърбия	и	Гър-
ция.	 Създадена	 през	 1999	 година	 в	 София,	
“Унисофтуеър”	 предлага	 цялостни	 бизнес	
решения	като	ERP	–	единна	система	за	тър-
говия,	 счетоводство	 и	 управление	 на	 дъл-
готрайни	 активи;	WMS	 –	 решение	 за	 управ-
ление	 на	 складове,	 използвайки	 баркод	 и	
безжични	 технологии;	 Ex-Van	 –	 продажби	 с	
помощта	на	Pocket	PC	с	Windows	Mobile	OS;	
DMS	–	система	за	управление	на	дилърства.

уни	системс	БълГария	е	филиал	на	
базираната	в	Гърция	Uni	Systems,	компания	
с	офиси	в	Албания,	Белгия,	България,	Кипър	
и	 Румъния.	 Като	 част	 от	 Info-Quest	 Group,	
водещият	системен	интегратор	в	Гърция,	Уни	
Системс	 проектира,	 реализира	 и	 извършва	
поддръжка	на	сложни	ИТ	проекти	на	верти-
кални	пазари	като	финанси	и	банки,	телеко-
муникации	и	публична	администрация.

διαχείριση	 πληροφοριών	 και	 συστημάτων.	 Η	
PERFORMANCE	δουλεύει	σε	στενή	συνεργασία	
με	 κορυφαίους	 προμηθευτές	 στην	 ενοποίηση	
κεντρικών	 συστημάτων,	 virtualization,	 δίκτυα	
SAN,	προστασία	των	δεδομένων,	ψηλό	βαθμό	
αξιοπιστίας,	 data	 replication,	 διαχείριση	 και	
ασφάλεια.

Η	 pLesiO	 cOMpUters	 s.a.	 είναι	 ηγέ-
της	 στις	 πωλήσεις	 εξοπλισμού	 ηλεκτρονικών	
υπολογιστών,	 γραφικής	 ύλης	 και	 τηλεφωνίας.	
Το	μεγαλύτερο	εμπορικό	κέντρο	για	προϊόντα	
υπολογιστών	 της	 εταιρείας	 βρίσκεται	 στην	
καρδιά	 της	 Σόφιας	 -	 οδ.	“Angel	 Kanchev”	 5.	 Η	
Plesio	S.A.	διαθέτει	εξειδικευμένο	τμήμα	εξυπη-
ρέτησης	εταιρικών	πελατών	με	άμεση	δωρεάν	
παράδοση	 των	 προϊόντων.	 Εκδίδεται	 μηνιαίος	
κατάλογος	για	παραγγελίες	προϊόντων.

Η	sysWare	BULGaria,	θυγατρική	της	ALTEC	
Group	είναι	κορυφαίος	προμηθευτής	ολοκληρω-
μένων	συστημάτων	στη	Βουλγαρία.	Οι	υπηρεσίες	
που	προσφέρει	περιλαμβάνουν	δομημένη	καλω-
δίωση,	ολοκληρωμένες	λύσεις	Data	Centers,	δια-
νομή	και	εγκατάσταση	εξοπλισμού	και	λογισμικού	
των	κορυφαίων	εταιρειών	στην	παγκόσμια		αγορά,	
τεχνική	 υποστήριξη	 εξοπλισμού,	 λογισμικού	 και	
τηλεφωνικών	 κέντρων.	 Η	 εταιρεία	 δουλεύει	 με	
τα	προϊόντα	των	HP,	Fujitsu	Siemens,	 IBM,	DELL,	
Panduit,	Microsoft,	Acer,	Avaya	κλπ.

Η	UnisOftWare	s.a.	είναι	διεθνής	εταιρεία	
με	 γραφεία	 στη	 Βουλγαρία,	 Σερβία	 και	 Ελλάδα.	
Ιδρύθηκε	 το	 1999	 στη	 Σόφια	 και	 προσφέρει	
ολοκληρωμένες	 λύσεις	 μηχανογράφησης	 όπως	
ERP	–	ολοκληρωμένο	σύστημα	για	τη	διαχείριση	
εμπορίου,	 παραγωγής,	 λογιστικής	 και	 παγίων,	
WMS	–	λύση	για	τη	διαχείριση	μεγάλων	αποθηκών	
και	κέντρων	διανομής	με	χρήση	των	τεχνολογιών	
barcode	και	ασυρμάτων	δικτύων,	Ex-Van	Sales	–		
οργάνωση	πωλήσεων	επί	αυτοκινήτου	και	παραγ-
γελιοληψίας	 με	 χρήση	 Pocket	 PC	 με	 Windows	
Mobile	OS,	DMS	–	Dealer	Management	Systems	
για	εισαγωγείς	και	dealers	αυτοκινήτων.

Η	Uni systeMs BULGaria	είναι	θυγατρική	
της	ελληνικής	εταιρείας	Uni	Systems	με	γραφεία	
στην	Αλβανία,	Βέλγιο,	Βουλγαρία,	Κύπρο	και	Ρου-
μανία.	Ως	μέλος	του	ομίλου	Info-Quest,	που	είναι	
ο	μεγαλύτερος	ICT	Systems	Integrator	στην	ελλη-
νική	αγορά,	ειδικεύεται	στη	σχεδίαση,	υλοποίηση	
και	υποστήριξη	πολύπλοκων	έργων	πληροφορι-
κής	 και	 επικοινωνιών	 σε	 κάθετες	 αγορές,	 όπως	
ο	χρηματοοικονομικός	και	τραπεζικός	τομέας,	ο	
τομέας	τηλεπικοινωνιών	και	ο	δημόσιος	τομέας.
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Едно	от	основните	предизвикателства,	произтичащи	
от	 членството	 на	 България	 в	 Европейския	 съюз	
(ЕС),	 е	 успешното	 усвояване	 и	 разпределение	 на	
европейските	фондове.	Правителството	има	силен	
и	надежден	партньор	в	лицето	на	гръцката	бизнес	

общност	и,	в	частност,	гръцките	банки	в	България.
Това	бе	посланието,	което	г-н	Антъни	Хасиотис,	Предсе-

дател	на	ГБСБ	и	Главен	изпълнителен	директор	на	Eurobank	
EFG	Bulgaria	AD	(Postbank),	отправи	към	членове	на	българ-
ското	правителство.	

В	нарочна	среща	на	24	юли	2008	година,	представители	на	
ГБСБ	 от	 финансовите	 среди	 се	 срещнаха	 с	 вицепремиера	 по	
еврофондовете	 Меглена	 Плугчиева,	 министъра	 на	 икономи-
ката	и	енергетиката	Петър	Димитров	и	заместник	министъра	
на	финансите	Кирил	Желев,	за	да	обсъдят	причините	за	вре-
менното	спиране	на	финансирането	от	страна	на	ЕС	и	начините,	
по	които	бизнесът	би	могъл	да	подпомогне	правителството	по	
отношение	на	усвояването	на	европейските	средства.

Срещата	се	проведе	със	съдействието	и	в	присъствието	на	
нейно	превъзходителство,	г-жа	Данаи	Магдалини	Куманаку.

Главните	 изпълнителни	 директори	 на	 Обединена	 бъл-
гарска	банка,	Пощенска	банка	с	юридическо	име	„Юробанк	
И	Еф	Джи	България	АД”,	Алфа	Банк	и	Емпорики	Банк	изразиха	
готовност	 да	 подпомогнат	 българското	 правителство	 със	
своето	ноу-хау	и	опит.

Вицепремиерът	Плугчиева	подчерта	важността	на	подкре-
пата	на	чуждестранните	инвеститори	в	България	за	резултат-
ното	оползотворяване	на	европейските	средства.	На	срещата	
бе	обсъдена	и	възможността	за	активно	участие	на	гръцките	
банки	 във	 финансирането	 на	 мащабни	 инфраструктурни	
проекти.	Страните	заявиха	намерението	чрез	тази	среща	да	
поставят	началото	на	ползотворен	бъдещ	диалог	и	сътрудни-
чество	между	правителството	и	гръцкия	бизнес.	

Гръцките	банки	в	България	представляват	повече	от	25%	
от	банковия	сектор	в	България	и	общо	имат	над	850	клона	в	
цялата	страна.		

Μία	 από	 τις	 κύριες	 προκλήσεις	 που	 προκύπτουν	
από	την	ένταξη	της	Βουλγαρίας	στην	Ευρωπαϊκή	
Ένωση	(ΕΕ)	είναι	η	επιτυχής	αξιοποίηση	και	κατα-
νομή	των	ευρωπαϊκών	κονδυλίων.	Η	κυβέρνηση	
έχει	 ισχυρό	και	αξιόπιστο	εταίρο	στο	πρόσωπο	

της	 ελληνικής	 επιχειρηματικής	 κοινότητας	 και	 συγκεκριμένα	
των	ελληνικών	τραπεζών	στη	Βουλγαρία.	

Αυτό	 ήταν	 το	 μήνυμα	 το	 οποίο	 ο	 κ.	 Αντώνιος	 Χασιώτης	 –		
Πρόεδρος	της	ΕΕΣΒ	και		Διευθύνων	Σύμβουλος	της		Eurobank	EFG		
Bulgaria	 AD	 (Postbank),	 έστειλε	 στα	 μέλη	 της	 βουλγαρικής	
κυβέρνησης.	

Σε	ειδική	συνάντηση	στις	24	Ιουλίου	2008,	εκπρόσωποι	του	
ΕΕΣΒ	 από	 τους	 χρηματοοικονομικούς	 κύκλους	 συναντήθηκαν	
με	 την	 Αντιπρόεδρο	 της	 Κυβέρνησης	 υπεύθυνη	 για	 την	 αξιο-
ποίηση	των	πόρων	των	ευρωπαϊκών	ταμείων,	την	κ.	Μεγκλένα	
Πλουγκτσίεβα,	 τον	 Υπουργό	 Οικονομίας	 και	 Ενέργειας	 Πέταρ	
Ντιμιτρόφ	 και	 τον	 Αναπληρωτή	 Υπουργό	 Οικονομικών	 Κύριλ	
Ζέλεφ,	για	να	συζητήσουν	τους	λόγους	για	την	αναστολή	των	
χρηματοδοτήσεων	από	την	ΕΕ	και	τους	τρόπους	με	τους	οποίους	
οι	 επιχειρήσεις	 θα	 μπορούσαν	 να	 βοηθήσουν	 την	 κυβέρνηση	
όσον	αφορά	την	απορρόφηση	των	κοινοτικών	κονδυλίων.

Η	 συνάντηση	 πραγματοποιήθηκε	 με	 τη	 συνεργασία	 και	 την	
παρουσία	της	Πρέσβειρας	κυρίας	Δανάης	Μαγδαληνής	Κουμανάκου.	

Οι	γενικοί	διευθυντές	της	United	Bulgarian	Bank,	Postbank	
(με	νομικό	όνομα	Eurobank	EFG	Bulgaria	AD),	Alpha	Bank	και	
Emporiki	Bank	εξέφρασαν	την	ετοιμότητά	τους	να	βοηθήσουν	
τη	βουλγαρική	κυβέρνηση	με	την	τεχνογνωσία	και	την	εμπει-
ρία	τους.

Η	Αντιπρόεδρος	της	Κυβέρνησης	κ.	Πλουγκτσίεβα	τόνισε	τη	
σημασία	της	υποστήριξης	των	ξένων	επενδυτών	στη	Βουλγαρία	
για	την	αποτελεσματική	αξιοποίηση	των	κοινοτικών	κονδυλίων.	
Στη	συνάντηση	συζητήθηκε	το	ενδεχόμενο	της	ενεργού	συμμε-
τοχής	των	ελληνικών	τραπεζών	στη	χρηματοδότηση	μεγάλων	
έργων	 υποδομής.	 Αμφότερες	 οι	 πλευρές	 εξέφρασαν	 την	 πρό-
θεσή	 τους	 μέσω	 αυτής	 της	 συνάντησης	 να	 τεθεί	 η	 αρχή	 ενός	
χρήσιμου	 μελλοντικού	 διαλόγου	 και	 συνεργασίας	 μεταξύ	 της	
κυβέρνησης	και	των	ελληνικών	επιχειρήσεων.	

Οι	ελληνικές	τράπεζες	στη	Βουλγαρία	κατέχουν	μερίδιο	μεγα-
λύτερο	του	25%	του	τραπεζικού	τομέα	της	Βουλγαρίας	και	έχουν	
συνολικά	πάνω	από	850	υποκαταστήματα	σε	όλη	τη	χώρα.	

ГБСБ	и	правителството	
обсъждат	еврофинансирането

το ΕΕσβ και η 
κυβέρνηση συζητούν 
τα ευρωπαϊκά 
κονδύλια
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Вицепремиерът по еврофондовете Меглена Плугчиева
Η Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης υπεύθυνη για την αξιοποίηση των πόρων των 
ευρωπαϊκών ταμείων η κ. Μεγκλένα Πλουγκτσίεβα.
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административна реформа
Консервативното	 правителство	 на	 “Нова	 демокрация”	 се	
готви	да	проведе	спорна	административна	реформа,	наре-
чена		“Проект	Каподистриас	2”	на	името	на	първия	губерна-
тор	 на	 новогръцката	 държава	 Йоанис	 Каподистриас.	 Иде-
ята	е	да	се	проведе	сливане	на	общини	и	области,	за	да	се	
изпълни	изискването	на	ЕС	за	регионите.	Срокът	за	провеж-
дане	на	реформата	в	административното	деление	е	до	края	
на	годината.

станишев атакува евроизмамите
Премиерът	 Сергей	 Станишев	 даде	 зелена	 светлина	 на	
хайки	 за	 корупция,	 конфликт	 на	 интереси	 и	 злоупотреби	
с	 европари	 след	 среща	 с	 глав-
ния	 прокурор	 Борис	 Велчев,	
министрите	 на	 правосъдието	
и	 вътрешните	 работи	 Миглена	
Тачева	и	Михаил	Миков	и	зам.-
шефа	 на	 ДАНС	 Иван	 Драшков.	
Начело	 на	 новосформираното	
тайно	 звено,	 натоварено	 със	
задачата,	 ще	 е	 Борис	 Велчев,	 а	
целта	е	да	се	разследват	хората	
с	власт	и	бизнесмени,	за	които	
има	подозрения,	че	се	занима-
ват	с	незаконна	дейност.

Борис Велчев  
обещава на олаф

Българският	 главен	 прокурор	
Борис	 Велчев	 е	 обещал	 про-
куратурата	 да	 приеме	 спешни	
мерки	за	по-бързо	разследване	
пред	 шефа	 на	 Европейската	
служба	 за	 борба	 с	 измамите	
(ОЛАФ)	 Франц-Херман	 Брюнер,	
който	бе	на	посещение	в	София	
по	 покана	 на	 вицепремиера	
Меглена	 Плугчиева.	 “Очаква	 се	
в	 най-скоро	 време	 прокурату-
рата	да	се	произнесе	не	само	по	
публично	 интересните	 дела,	 но	
и	по	всички	останали,	свързани	
с	 измами	 с	 еврофондове”,	 каза	
тя.	Прокуратурата	ще	направи	пълен	анализ	на	тенденциите	
при	измамите	с	европейски	средства	и	ще	се	произнесе	по	
всички	дела,	каза	Велчев.

стойков и чаушев съдят олаф
Бизнесменът	 Людмил	 Стойков,	 който	 е	 и	 спонсор	 на	 пре-
дизборната	 кампания	 на	 президента	 Георги	 Първанов,	 и	
бившият	 зам.-министър	 Феим	 (Петър)	 Чаушев	 ще	 заведат	
дела	за	клевета	срещу	службата	за	финансови	измами	в	ЕС	–		
ОЛАФ	 поради	 това,	 че	 са	 посочени	 като	 лица,	 източвали	
пари	по	европейски	проекти.	Чаушев	вече	е	завел	дело	в	
германски	 съд	 срещу	 представителя	 на	 ОЛАФ	 у	 нас.	 Люд-
мил	Стойков	също	обмисля	подобен	вариант.	

Брюксел спира пари за пътища
Брюксел	спря	финансирането	по	две	оперативни	програми	за	
пътища,	докато	не	бъдат	разобличени	виновниците	за	скан-











διοικητική μεταρρύθμιση 
Η	συντηρητική	κυβέρνηση	της	Νέας	Δημοκρατίας	ετοιμάζεται	
να	πραγματοποιήσει	μια	αμφιλεγόμενη	διοικητική	μεταρρύθ-
μιση	 –	 το	 σχέδιο	“Καποδίστριας	 2”	 που	 φέρει	 το	 όνομα	 του	
πρώτου	κυβερνήτη	του	νεοελληνικού	κράτους	Ιωάννη	Καποδί-
στρια.	Η	ιδέα	είναι	να	γίνει	συγχώνευση	δήμων	και	νομαρχιών	
προκειμένου	 να	 καλυφθεί	 η	 απαίτηση	 της	 ΕΕ	 για	 τις	 περιφέ-
ρειες.	Η	προθεσμία	για	τη	διεξαγωγή	της	μεταρρύθμισης	της	
διοικητικής	διαίρεσης	είναι	μέχρι	το	τέλος	της	χρονιάς.

ο στανίσεφ κατά των  ευρωκαταχρήσεων
Ο	Πρωθυπουργός	Σεργκέι	Στανίσεφ	έδωσε	το	πράσινο	φως	στο	
κυνήγι	 για	τη	 διαφθορά	και	 τη	 σύγκρουση	συμφερόντων	και	

καταχρήσεις	 με	 τα	 ευρωπαϊκά	 κονδύλια	
μετά	από	συνάντηση	με	τον	Γενικό	Εισαγ-
γελέα	 Μπορίς	 Βέλτσεφ,	 τους	 Υπουργούς	
Δικαιοσύνης	και	Εσωτερικών	Υποθέσεων	
Μιγκλένα	Τάτσεβα	και	Μιχαήλ	Μίκοφ	και	
τον	Αναπληρωτή	Διευθυντή	της	Κρατικής	
Υπηρεσίας	 Εθνικής	 Ασφάλειας	 (DANS)	
Ιβάν	 Ντράσκοφ.	 Επικεφαλής	 της	 καινού-
ριας	μυστικής	μονάδας	θα	είναι	ο	κ.	Μπο-
ρίς	Βέλτσεφ	και	ο	στόχος	θα	είναι	να			εξε-
τασθούν	άνθρωποι	της	εξουσίας	και	των	
επιχειρήσεων	για	τους	οποίους	υπάρχουν	
υπόνοιες	 ότι	 εμπλέκονται	 σε	 παράνομες	
δραστηριότητες.

ο μπορίς βέλτσεφ δίνει  
υποσχέσεις στην OLaf 

Ο	Βούλγαρος	Γενικός	Εισαγγελέας	Μπορίς	
Βέλτσεφ	υποσχέθηκε	 	να	λάβει	επείγοντα	
μέτρα	για	ταχύτερη	διερεύνηση	στον	διευ-
θυντή	της	Ευρωπαϊκής	Υπηρεσίας	Καταπο-
λέμησης	της	Απάτης	(OLAF)	Φρανς	Χέρμαν	
Μπρούνερ,	ο	οποίος	επισκέφτηκε	τη	Σόφια	
μετά	 από	 πρόσκληση	 της	 Αντιπροέδρου	
της	Κυβέρνησης	Μεγκλένα	Πλουγκτσίεβα.	
“Αναμένεται	 πολύ	 σύντομα	 η	 Εισαγγελία	
να	 εκδώσει	 αποφάσεις	 όχι	 μόνο	 για	 τις	
περιπτώσεις	 που	 παρουσιάζουν	 δημόσιο	
ενδιαφέρον,	αλλά	και	για	όλες	τις	υπόλοι-
πες	που	έχουν	να	κάνουν	με	καταχρήσεις			
ευρωπαϊκών	 κονδυλίων»,	 είπε	 η	 κ.	 Πλου-

γκτσίεβα.	Η	Εισαγγελία	θα	κάνει	πλήρη	ανάλυση	των	μεθόδων			
κατάχρησης	των	κονδυλίων	της	ΕΕ	και	θα	εκδώσει	αποφάσεις	σε	
όλες	τις	περιπτώσεις,	είπε	ο	κ.	Βέλτσεφ.

ο στόικοφ και ο τσαούσεφ κάνουν αγωγή 
στην OLaf

Ο	επιχειρηματίας	Λιουντμίλ	Στόικοφ,	που	είναι	και	χορηγός	της	
προεκλογικής	εκστρατείας	του	προέδρου	Γκεόργκι	Παρβάνοφ	
και	ο	πρώην	αναπληρωτής	υπουργός	Φεΐμ	(Πέταρ)	Τσαούσεφ	
θα	κάνουν	αγωγές	για	συκοφαντική	δυσφήμιση	εναντίον	της	
Ευρωπαϊκής	 Υπηρεσίας	 Καταπολέμησης	 της	 Απάτης	 (OLAF)	
επειδή	 αναφέρθηκαν	 ως	 εμπλεκόμενα	 πρόσωπα	 σε	 υπεξαί-
ρεση	κονδυλίων	από	ευρωπαϊκά	έργα.	Ο	πρώην	Αναπληρωτής	
Υπουργός	Εξωτερικών	από	τη	λίστα	του	DPS,	Φεΐμ	Τσαούσεφ	
έχει	 ήδη	 κάνει	 αγωγή	 σε	 γερμανικό	 δικαστήριο	 εναντίον	 του	
γερμανικού	 εκπροσώπου	 της	 OLAF	 στη	 Βουλγαρία.	 Ο	 Λιου-
ντμίλ	Στόικοφ	επίσης	σκέφτεται	μια	παρόμοια	επιλογή.	
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Франц-Херман Брюнер, вляво, генерален директор на 
ОЛАФ, и българският премиер Сергей Станишев

Ο Φρανς Χέρμαν Μπρούνερ (αριστερά), Προϊστάμενος της 
OLAF και ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός Σεργκέι Στανίσεφ
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дала	в	пътния	фонд.	Еврокомисията	е	спряла	финансиране	по	
оперативна	програма	“Транспорт”,	както	и	по	оперативна	про-
грама	“Регионално	развитие”.	Причината	е	скандалът	с	фонд	
“Републиканска	пътна	инфраструктура”	(ФРПИ).	Спрени	са	800	
милиона	евро	по	ОП	“Транспорт”,	340	милиона	евро,	предви-
дени	за	Министерството	на	регионалното	развитие	и	благоу-
стройството,	както	и	150	милиона	евро	по	програма	ИСПА.

едноличен собственик в България и 
румъния

Гръцката	компания	СИДМА,	която	се	занимава	с	производ-
ството	и	реализацията	на	стоманени	изделия,	изкупи	дела	
на	израелската	Пакер-Ядпаз	във	филиалите	си	в	България	и	
Румъния.	В	качеството	си	на	вече	едноличен	собственик	на	
двете	 дружества,	 СИДМА	 незабавно	 извърши	 увеличение	
на	капитала	им	с	общо	3.7	милиона	евро	и	планира	преиме-
нуването	им	в	СИДМА	България	и	СИДМА	Румъния.

японска стачка наесен
Българските	 синдикати	 планират	 яростни	 есенни	 протести	
във	връзка	с	планираните	съкращения	в	електроразпредели-
телните	предприятия	(ЕРП)	и	жп	транспорта.	“КНСБ	обмисля	
да	вдигне	т.нар.	“японска	стачка”,	при	която	работниците	спи-
рат	да	изпълняват	задълженията	си,	защото	не	са	им	осигу-
рени	безопасни	условия	на	труд”,	каза	Валентин	Никифоров	
от	стачния	комитет	на	профсъюза.	Той	също	така	твърди,	че	
ако	техническият	персонал	бъде	съкратен	до	такова	ниво,	че	
ремонтните	екипи	няма	да	смогват	да	се	борят	с	авариите	по	
електромрежата,	то	цели	региони	могат	да	останат	без	ток	по	
вина	на	компаниите,	а	не	на	работниците.

Водопровод кипър – турция
Властите	 в	 Севернокипърската	 турска	 република	 (СКТР),	
призната	единствено	от	Турция,	обсъждат	изграждането	на	
водопровод,	свързващ	острова	с	Турция,	който	да	осигурява	
вода	в	СКТР,	предадоха	световните	агенции.	Проектът	е	да	се	
изгради	водопровод	с	дължина	60	км,	свързващ	северната	
част	на	острова	с	Южна	Турция.	Капацитетът	на	съоръжени-
ето	ще	бъде	до	75	милиона	куб.	м.	вода	годишно.	Южната	част	
на	Кипър	в	момента	се	снабдява	с	вода	от	танкери	от	Гърция.

19 милиарда евро гръцки външно
търговски дефицит

Гърция	 обяви	 външнотърговски	 дефицит	 от	 19	 милиарда	
евро	за	първите	шест	месеца	на	2008	година,	което	е	пови-
шение	с	14	на	сто	на	годишна	база.	Много	гръцки	експерти	
смятат,	че	в	дългосрочен	план	това	ще	доведе	до	негативни	









Από τις βρυξέλλες σταματούν τα χρήματα 
για τους δρόμους

Από	τις	Βρυξέλλες	σταμάτησαν	τη	χρηματοδότηση	για	δύο	επι-
χειρησιακά	προγράμματα	για	τη	βελτίωση	των	δρόμων	μέχρι	
να	καταδικαστούν	οι	υπεύθυνοι	για	το	σκάνδαλο	με	το	ταμείο	
διαχείρισης	του	οδικού	δικτύου.	Η	Ευρωπαϊκή	Επιτροπή	στα-
μάτησε	 τη	 χρηματοδότηση	 στο	 πλαίσιο	 του	 επιχειρησιακού	
προγράμματος	«Μεταφορές»,	καθώς	και	για	το	επιχειρησιακό	
πρόγραμμα	“Περιφερειακή	Ανάπτυξη”.	Ο	λόγος	είναι	το	σκάν-
δαλο	με	το	Εθνικό	Ταμείο	Οδικών	Έργων	Υποδομής	(FRPI).	Ανα-
στέλλονται	 800	 εκατ.	 ευρώ	 για	 το	 επιχειρησιακό	 πρόγραμμα	
“Μεταφορές”,	340	εκατ.	ευρώ	που	προβλέπονται	για	το	Υπουρ-
γείο	Περιφερειακής	Ανάπτυξης	και	Δημοσίων	Έργων,	καθώς	και	
150	εκατ.	ευρώ	για	το	πρόγραμμα	ISPA.

μοναδικός ιδιοκτήτης στη βουλγαρία και 
τη ρουμανία

Η	ελληνική	εταιρεία	SIDMA	που	δραστηριοποιείται	στην	παρα-
γωγή	και	κατασκευές	προϊόντων	χάλυβα,	αγόρασε	το	μερίδιο	
της	 ισραηλινής	 Paker-Yadpaz	 στις	 θυγατρικές	 της	 στη	 Βουλ-
γαρία	και	τη	Ρουμανία.	Ήδη	ως	μοναδικός	ιδιοκτήτης	των	δύο	
εταιρειών,	 η	 SIDMA	 αύξησε	 αμέσως	 το	 κεφάλαιό	 τους	 κατά	
συνολικά	3,7	εκατ.	ευρώ	και	σχεδιάζει	τη	μετονομασία	τους	σε	
SIDMA	Bulgaria	και	SIDMA	Romania.

Απεργία  ιαπωνικού τύπου το φθινόπωρο
Τα	βουλγαρικά	συνδικάτα	σχεδιάζουν	δυναμικές	διαμαρτυρίες	
το	φθινόπωρο	σε	σχέση	με	τις	προγραμματισμένες	απολύσεις	
στις	εταιρείες	διανομής	ηλεκτρικής	ενέργειας	(ΕΔΗΕ)	και	σιδη-
ροδρομικών	μεταφορών.	“Η	Συνομοσπονδία	των	Ανεξάρτητων	
Συνδικάτων	 της	 Βουλγαρίας	 (KNSB)	 σχεδιάζει	 να	 πραγματο-
ποιήσει	 τη	 λεγόμενη	 “Ιαπωνική	 απεργία”	 κατά	 την	 οποία	 οι	
εργαζόμενοι	παύουν	να	ασκούν	τα	καθήκοντά	τους,	διότι	δεν	
τους	παρέχονται	ασφαλείς	συνθήκες	εργασίας”,	είπε	ο	Βαλεντίν	
Νικιφόροφ	 από	 τη	 Συντονιστική	 Επιτροπή	 της	 συνδικαλιστι-
κής	οργάνωσης.	Επίσης	ισχυρίστηκε	ότι	σε	περίπτωση	που	το	
τεχνικό	προσωπικό	μειωθεί	σε	τέτοιο	επίπεδο,	ώστε	οι	ομάδες	
για	 τις	 επισκευές	 να	 μην	 προλαβαίνουν	 να	 αποκαθιστούν	 τις	
βλάβες	στο	ηλεκτρικό	δίκτυο,	τότε	ολόκληρες	περιοχές	μπορεί	
να	 μείνουν	 χωρίς	 ηλεκτρικό	 ρεύμα	 και	 αυτό	 θα	 οφείλεται	 σε	
υπαιτιότητα	των	εταιρειών	και	όχι	των	υπαλλήλων.

Αγωγός υδροδότησης κύπρου – τουρκίας
Οι	 αρχές	 της	 “Τουρκικής	 Δημοκρατίας	 της	 Βόρειας	 Κύπρου”	
(ΤΔΒΚ)	η	οποία	αναγνωρίζεται	μόνο	από	την	Τουρκία,	θα	συζη-
τήσουν	την	κατασκευή	αγωγού	υδροδότησης	ο	οποίος	θα	συν-
δέει	το	νησί	με	την	Τουρκία	και	θα	παρέχει	νερό	στην	“ΤΔΒΚ”,	
μετέδωσαν	τα	παγκόσμια	πρακτορεία	ειδήσεων.	Το	έργο	συνι-
στά		κατασκευή	αγωγού	υδροδότησης	μήκους	60	χιλιομέτρων	
μεταξύ	του	βόρειου	τμήματος	του	νησιού	και	της	Νότιας	Τουρ-
κίας.	Η	δυναμικότητα	της	μονάδας	θα	είναι	έως	75	εκατομμύ-
ρια	κυβικών	νερού	ετησίως.	Προς	το	παρόν	το	νότιο	τμήμα	της	
Κύπρου	εισάγει	νερό	με	υδροφόρα	πλοία	από	την	Ελλάδα.

19 δισ. ευρώ εξωτερικό έλλειμμα της Ελλάδας 
Η	Ελλάδα	ανακοίνωσε	εξωτερικό	εμπορικό	έλλειμμα	ύψους	19	
δισ.	ευρώ	για	το	πρώτο	εξάμηνο	του	2008,	το	οποίο	αποτελεί	
αύξηση	 κατά	 14	 τοις	 εκατό	 σε	 ετήσια	 βάση.	 Πολλοί	 Έλληνες	
ειδικοί	 πιστεύουν	 ότι	 μακροπρόθεσμα	 αυτό	 θα	 οδηγήσει	 σε	
αρνητικές	επιπτώσεις	για	την	τοπική	οικονομία.	Για	την	περίοδο	
αυτή,	οι	εξαγωγές	της	Ελλάδας	έχουν	αυξηθεί	κατά	27%.	
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последици	 за	 местната	 икономика.	 За	 цитирания	 период	
износът	на	Гърция	е	скочил	с	27	на	сто.	

nescafé® моменти
Остават	броени	дни	от	поредната	инициатива	по	случай	70-
годишнината	на	марка	кафе	№1	в	света	-	NESCAFÉ®.	До	края	
на	септември	всички	любители	на	фотографията,	почерпили	
вдъхновение	от	любимата	си	марка	могат	да	се	включат	в	
Националния	 фотоконкурс	 „NESCAFÉ®	 МОМЕНТИ”.	 Щаст-
ливи	 и	 специални	 моменти,	 рождени	 дни	 и	 други	 лични	
празници,	 прекарани	 в	 компанията	 на	 NESCAFÉ®	 са	 сред	
темите,	които	могат	да	участват	в	конкурса.	След	приключ-
ване	 срока	 за	 участие,	 жури	 ще	 селектира	 20-те	 снимки,	
които	 предават	 духа	 и	 посланията	 на	 марка	 кафе	 номер	
едно	в	света.	Най-добрите	снимки	ще	бъдат	представени	на	
изложба	на	открито	през	октомври.	Повече	информация	за	
конкурса	може	да	бъде	открита	на	www.nescafe.bg.

Гръцки компании на сръбския пазар 
Гръцки	 компании	 вероятно	 ще	 участват	 в	 листването	 на	
Телеком	Сърбия	на	борсите	в	Лондон	и	Белград	и	привати-
зацията	на	най-голямата	сръбска	фармацевтична	компания	
“Галеника”,	 увеличавайки	 дела	 на	 гръцките	 инвестиции	 в	
Сърбия.	 Най-голямата	 компания	 за	 бутилиране	 на	 вода	
и	сокове	в	Сърбия	“Кнез	Милош”,	която	се	очаква	да	бъде	
продадена,	също	е	предмет	на	интерес	от	страна	на	гръцки	
компании.	 В	 момента	 гръцката	 ОТЕ	 държи	 дял	 от	 20%	 в	
сръбския	 телеком,	 а	 компанията	 “Алапис”	 показва	 силен	
интерес	към	привaтизацията	на	“Галеника”.

Гърция модернизира железниците
Гръцкото	транспортно	министерство	е	подготвило	проект	за	
реорганизация	 и	 оздравяване	 на	 железниците,	 съкращения	
и	уволнения	и	възможности	за	доброволно	пенсиониране	на	
част	от	персонала,	който	ще	бъде	изпълнен	с	френска	помощ.	
Франция	ще	отпусне	средства	за	разширяване	и	усъвършенст-
ване	 на	 инфраструктурата	
на	 железниците.	 Орга-
низацията	 на	 гръцките	
железници	 (ОСЕ)	 може	 да	
бъде	 продадена	 впослед-
ствие,	 алармира	 гръцката	
опозиция.	 През	 миналата	
година	 ОСЕ	 отчете	 загуби	
от	7	милиарда	евро,	а	през	
2010	година	се	предвижда	
дефицит	 от	 12.3	 милиарда	
евро.	

fcc увеличава 
цената за  
Дунав мост 2

Испанската	 компания	
FCC,	 която	 ще	 изгражда	
моста	 при	 Видин-Калафат,	
е	поискала	удължаване	на	
срока	 и	 увеличаване	 на	
цената	 със	 100	 милиона	
евро.	 Различни	 причини	
вече	 забавиха	 старта	 на	
изграждането	с	3-4	месеца,	









nescafé® στιγμές
Μετρημένες	είναι	οι	ημέρες	που	απομένουν	από	την	επόμενη	
εκδήλωση	 την	 αφιερωμένη	 στην	 70η	 επέτειο	 της	 νούμερο	 1	
μάρκας	καφέ	παγκοσμίως-	NESCAFÉ®.	Μέχρι	τέλη	Σεπτεμβρίου	
όλοι	οι	λάτρεις	της	φωτογραφίας	που	νιώθουν	εμπνευσμένοι	
από	 την	 αγαπημένη	 τους	 μάρκα,	 μπορούν	 να	 πάρουν	 μέρος	
στον	Εθνικό	διαγωνισμό	“NESCAFÉ®	ΣΤΙΓΜΕΣ”.	Ευτυχισμένες	και	
ειδικές	στιγμές,	γενέθλια	και	προσωπικές	γιορτές	στην	παρέα	
του	NESCAFÉ®	είναι	μέρος	από	τα	θέματα	που	μπορούν	να	συμ-
μετάσχουν	 στο	 διαγωνισμό.	 Μετά	 από	 την	 ολοκλήρωση	 της	
προθεσμίας		συμμετοχής,	μια	κριτική	επιτροπή	θα	επιλέξει	τις	
20	 φωτογραφίες	 που	 αποδίδουν	 το	 πνεύμα	 και	 τα	 μηνύματα	
της	νούμερο	ένα	μάρκας	καφέ	στον	κόσμο.	Οι	καλύτερες	είκοσι	
φωτογραφίες	θα	παρουσιαστούν	σε	ανοιχτή	έκθεση	τον	Οκτώ-
βριο.	 Περισσότερες	 πληροφορίες	 σχετικά	 με	 το	 διαγωνισμό	
μπορείτε	να	βρείτε	στη	διεύθυνση	www.nescafe.bg.

Ελληνικές επιχειρήσεις στη σερβική αγορά 
Κατά	 πάσα	 πιθανότητα	 ελληνικές	 εταιρείες	 θα	 πάρουν	 μέρος	
στην	 εισαγωγή	 της	 Telekom	 Srbija	 στα	 χρηματιστήρια	 του	
Λονδίνου	 και	 του	 Bελιγραδίου	 και	 στην	 αποκρατικοποίηση	
της	μεγαλύτερης	σερβικής	φαρμακευτικής	εταιρείας	Galenika,	
αυξάνοντας	το	μερίδιο	των	ελληνικών	επενδύσεων	στη	Σερβία.	
Η	μεγαλύτερη	εταιρεία	εμφιάλωσης	νερού	και	χυμών	στη	Σερ-
βία	Knjaz	Milos,	η	οποία	επίσης	αναμένεται	να	πωληθεί,	επίσης	
είναι	 αντικείμενο	 ενδιαφέροντος	 για	 τις	 ελληνικές	 εταιρείες.	
Αυτή	τη	στιγμή	ο	ΟΤΕ	κατέχει	μερίδιο	20%	στη	σερβική	εται-
ρεία	τηλεπικοινωνιών,	και	η	Alapis	δείχνει	έντονο	ενδιαφέρον	
για	αποκρατικοποίηση	της	Galenika.

Εκσυγχρονισμός των σιδηροδρόμων στην 
Ελλάδα

Το	 Υπουργείο	 Μεταφορών	 και	 Επικοινωνιών	 της	 Ελλάδας	 έχει	
προετοιμάσει	σχέδιο	για	αναδιοργάνωση	και	ενίσχυση	των	σιδη-
ροδρόμων,	 περικοπές,	 απολύσεις	 και	 δυνατότητες	 για	 εθελο-
ντική	πρόωρη	συνταξιοδότηση	ορισμένων	μελών	του	προσωπι-

κού,	το	οποίο	θα	υλοποιηθεί	με	γαλλική	βοήθεια.	Η	
Γαλλία	θα	διαθέσει	κονδύλια	για	την	επέκταση	και	
τη	βελτίωση	της	υποδομής	των	σιδηροδρόμων.	Ο	
Οργανισμός	Σιδηροδρόμων	Ελλάδος	(ΟΣΕ)	μπορεί	
να	πωληθεί	αργότερα,	προειδοποίησε	η	ελληνική	
αντιπολίτευση.	 Πέρσι	 ο	 ΟΣΕ	 κατέγραψε	 ζημιά	
ύψους	7	δισ.	ευρώ,	ενώ	για	το	2010	προβλέπεται	
έλλειμμα	της	τάξης	των	12,3	δισ.	ευρώ.	

Η fcc αυξάνει την τιμή της δεύ
τερης γέφυρας του δούναβη

Η	ισπανική	εταιρία	FCC,	η	οποία	θα	κατασκευ-
άσει	 τη	 γέφυρα	 μεταξύ	 των	 πόλεων	 Βίντιν	 και	
Καλαφάτ	ζήτησε	παράταση	της	προθεσμίας	και	
αύξηση	της	τιμής	κατά	100	εκατ.	ευρώ.	Διάφο-
ροι	 λόγοι	 ήδη	 καθυστέρησαν	 την	 έναρξη	 της	
κατασκευής	με	3-4	μήνες,	και	οι	Ισπανοί	έχουν	
κάνει	επιπλέον	μελέτες	μετά	από	απαίτηση	του	
μηχανικού	του	έργου	και	αυτή	είναι	η	αιτιολογία	
τους	για	να	καταβληθούν	τα	πρόσθετα	ποσά.

οι βουλγαρικοί μισθοί αυξάνονται
Κατά	τη	διάρκεια	του	περασμένου	έτους	οι	μισθοί	
που	διαπραγματεύονται	μεταξύ	των	συνδικάτων	
και	των	εργοδοτών	αυξήθηκαν	κατά	18,1%,	ενώ	
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а	испанците	са	направили	допълнителни	проучвания	по	нас-
тояване	на	инженера	по	проекта	и	това	е	основанието	да	й	
бъдат	преведени	допълнителни	суми.

Българските заплати растат
През	миналата	година	трудовите	възнаграждения,	догова-
ряни	между	синдикати	и	работодатели,	са	скочили	с	18.1%,	
докато	през	2006	година	е	имало	ръст	от	11.1%,	се	казва	в	
годишния	доклад	на	Европейската	обсерватория	по	индус-
триални	отношения	(ЕОИО).	По	този	показател	България	се	
нарежда	на	пето	място	в	ЕС	–	след	Латвия,	Литва,	Румъния	
и	Естония.	Отчитайки	инфлацията	обаче,	реалният	ръст	на	
доходите	през	2007	г.	възлиза	на	едва	6.5%,	докато	Латвия,	
Литва,	 Румъния	 и	 Естония	 са	 отчели	 ръст	 на	 заплатите	 от	
съответно	18.3,	13,	12.2	и	10.5%.

сащ и русия с нови посланици
Новият	посланик	на	САЩ	в	България	е	Нанси	Макълдауни,	
която	пристигна	в	София	заедно	със	съпруга	си	Тим	Хейс	и	
двете	си	деца.	Предишният	американски	посланик	в	Бълга-
рия	Джон	Байърли	пое	важния	пост	в	Москва.	

Междувременно	 от	 Москва	 пристигна	 новият	 руски	
посланик	в	България	Юрий	Исаков.	Преди	назначението	си	
Юрий	Исаков	е	заемал	длъжността	посланик	за	специални	
поръчения	на	руското	външно	министерство,	както	и	длъж-
ност	по	въпросите	на	енергийната	сигурност.

Гърция строи имиграционни центрове 
На	среща	на	гръцкия	вътрешен	министър	Прокопис	Павло-
пулос	с	премиера	Костас	Караманлис	е	обсъдена	идеята	за	
строеж	на	нови	имиграционни	центрове	главно	по	остро-
вите.	 Според	 Павлопулос,	 през	 2007	 година	 в	 страната	 са	
влезли	112	хиляди	имигранти,	което	налага	изграждането	
на	нови	центрове,	а	за	целта	Европейският	съюз	ще	отпусне	
средства.	Статистически	данни	сочат,	че	3.8	на	сто	от	насе-
лението	на	съюза	са	граждани	на	трети	страни.	

15 години асоциация Делта
На	11	юли	2008	година,	бяха	отпразнувани	15	години	обра-
зователна	дейност	на	Асоциацията	„Делта”	в	България	и	бяха	
наградени	старите	й	сътрудници.	В	двете	прояви	получиха	
дипломи	около	400	завършили	Частен	професионален	колеж	
„Делта”	 в	 присъствието	 на	 представители	 на	 МОН,	 посол-
ството	на	Гърция,	търговски	камари	и	фирми.	Професионал-
ните	колежи	„Делта”	са	част	от	Международната	Асоциация	
за	 образование	 и	 развитие	„Делта”,	 която	 се	 занимава	 и	 с	
реализацията	на	международни	образователни	програми	в	
България	с	финансиране	от	гръцката	Организация	за	сътруд-
ничество	и	развитие	(ООСА)	и	Европейския	съюз.

милис начело на Банка Пиреос
Г-н	Илиас	Милис	бе	избран	за	председател	на	Съвета	на	дирек-
торите	 на	 Банка	 Пиреос	 на	 извънредното	 общо	 събрание	
на	акционерите	на	Банка	Пиреос	България	на	3	септември.	
Досегашният	 член	 на	 борда	 на	 гръцката	 банка	 ще	 замести	
г-н	Георгиос	Провопулос,	който	напуска	поста	във	връзка	с	
преминаване	на	ръководна	позиция	в	Централната	банка	на	
Гърция.	Милис	се	присъединява	към	Банка	Пиреос	през	1993	
година.	От	месец	юни	2008	година	Милис	изпълнява	длъж-
ността	заместник-изпълнителен	директор	на	Банка	Пиреос,	
отговарящ	за	международните	операции.











το	 2006	 υπήρξε	 αύξηση	 ύψους	 11,1%,	 αναφέρεται	 στην	 ετή-
σια	 έκθεση	 του	 Ευρωπαϊκού	 Παρατηρητηρίου	 Εργασιακών	
Σχέσεων	 (EIRO).	 Σύμφωνα	 με	 το	 δείκτη	 αυτό,	 η	 Βουλγαρία	
κατατάσσεται	στην	πέμπτη	θέση	στην	ΕΕ	μετά	από	τη	Λετονία,	
Λιθουανία,	 Ρουμανία	 και	 Εσθονία.	 Λαμβάνοντας	 υπόψη	 τον	
πληθωρισμό,	 ωστόσο,	 η	 πραγματική	 αύξηση	 των	 αποδοχών	
κατά	το	2007	ανήλθαν	σε	μόνο	6,5%,	ενώ	οι	Λετονία,	Λιθουανία,	
Ρουμανία	και	Εσθονία	έχουν	σημειώσει	αύξηση	των	αποδοχών	
18,3%,	13%,	12,2%	και	10,5%	αντίστοιχα.

οι ΗπΑ και ρωσία με νέους πρέσβεις 
Η	 νέα	 Πρέσβειρα	 των	 ΗΠΑ	 στη	 Βουλγαρία	 είναι	 η	 Nancy	
McEldowney,	η	οποία	έφθασε	στη	Σόφια	μαζί	με	τον	σύζυγό	της	
Tim	Heys	και	τα	δύο	της	παιδιά.	Ο	προηγούμενος	πρέσβης	των	
ΗΠΑ	στη	Βουλγαρία	ο	κ.	John	Beyrle	ανέλαβε	σημαντική	θέση	
στη	Μόσχα.	Εν	τω	μεταξύ,	από	τη	Μόσχα	ήρθε	ο	νέος	Ρώσος	
πρέσβης	στη	Βουλγαρία	Γιούρι	Ισάκοφ.	Πριν	από	το	διορισμό	
του	ο	κ.	Γιούρι	Ισάκοφ	ήταν	πρεσβευτής	ειδικών	εντολών	του	
Υπουργείου	Εξωτερικών	της	Ρωσίας,	καθώς	επίσης	ασχολιόταν	
με	τα	θέματα	της	ενεργειακής	ασφάλειας.

Η Ελλάδα χτίζει κέντρα μετανάστευσης 
Σε	συνάντηση	μεταξύ	του	Έλληνα	Υπουργού	Εσωτερικών	Προ-
κόπη	Παυλόπουλου	και	του	Πρωθυπουργού	Κώστα	Καραμανλή	
συζητήθηκε	η	ιδέα	για	κατασκευή	νέων	κέντρων	μεταναστών	
και	κυρίως	στα	νησιά.	Σύμφωνα	με	τον	κ.	Παυλόπουλο	το	2007	
στη	χώρα	έχουν	μπει	112	χιλιάδες	μετανάστες	το	οποίο	επιβάλ-
λει	τη	δημιουργία	νέων	κέντρων	και	η	χρηματοδότηση	για	το	
σκοπό	αυτό	θα	είναι	από	την	Ευρωπαϊκή	Ένωση.	Οι	στατιστικές	
δείχνουν	ότι	3,8%	του	πληθυσμού	της	Ένωσης	είναι	υπήκοοι	
τρίτων	χωρών.	

15 χρονια του εκπαιδευτικου  
ομιλου δελτα

Στις	11	Ιουλίου	2008	εορτάσθηκαν	τα	15	χρόνια	της	εκπαιδευ-
τικής	 παρουσίας	 του	 Ομίλου	 ΔΕΛΤΑ	 στη	 Βουλγαρία	 και	 τιμή-
θηκαν	οι	παλιοί	συνεργάτες	του	Στις	δυο	εκδηλώσεις	έλαβαν	
πτυχία	περίπου	400	απόφοιτοι	του	Ιδιωτικού	Επαγγελματικού	
Κολλεγίου	ΔΕΛΤΑ,	ενώ	παραβρέθηκαν	εκπρόσωποι	του	Υπουρ-
γείου	 Παιδείας,	 της	 Ελληνικής	 Πρεσβείας,	 επιμελητηρίων	 και	
επιχειρήσεων.	 Τα	 Επαγγελματικά	 Κολλέγια	 ΔΕΛΤΑ	 είναι	 μέλη	
του	Διεθνούς	Εκπαιδευτικού	και	Αναπτυξιακού	Ομίλου	ΔΕΛΤΑ,	
ο	οποίος	είναι	επίσης	πολύ	δραστήριος	στην	εκτέλεση	διεθνών	
εκπαιδευτικών	προγραμμάτων	για	την	Βουλγαρία	με	χρηματο-
δότηση	από	τον	ΟΟΣΑ	και	την	Ευρωπαϊκή	Ένωση.

ο κ. μίλης επικεφαλής της τράπεζας 
πειραιώς 

Ο	κ.	Ηλίας	Μίλης	εξελέγη	Πρόεδρος	του	Διοικητικού	Συμβου-
λίου	 της	 Τράπεζας	 Πειραιώς	 σε	 έκτακτη	 γενική	 συνέλευση	
των	 μετόχων	 της	 Τράπεζας	 Πειραιώς	 στη	 Βουλγαρία,	 στις	 3	
Σεπτεμβρίου.	Ο	πρώην	μέλος	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	
ελληνικής	τράπεζας	θα	αντικαταστήσει	τον	κ.	Γιώργο	Προβό-
πουλος,	ο	οποίος	αφήνει	τη	θέση	και	αναλαμβάνει	πόστο	στη	
διοίκηση	της	Κεντρικής	Τράπεζας	της	Ελλάδας.		Ο	κ.	Μίλης	είναι	
στην	Τράπεζα	Πειραιώς	από	το	1993.	Από	τον	Ιούνιο	του	2008	ο	
Μίλης	είναι	Αναπληρωτής	Εκτελεστικός	Διευθυντής	της	Τράπε-
ζας	Πειραιώς,	αρμόδιος	για	τις	διεθνείς	επιχειρήσεις.
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ПЕТЪР КОСТАДИНОВ

Това, което отличава дебатите за държавния 
бюджет тези месеци, е фактът, че през следва-
щата година ще се проведат редовни парламен-
тарни избори. Ако досега трите управляващи 
партии си позволяваха лукса да приемат бюджет, 

който да отговаря на неясните за редовия избирател дълго-
срочни цели, то дебатите за Бюджет 2009 ще бъдат подчинени 
именно на предстоящите избори. Не е трудно да се отгатне 
причината: съмнително е някоя от трите партии да иска 
да се яви пред избирателите си с бюджет, който в една или 
друга степен дава по-малко, отколкото взема. Ако въпросът 
за рекордно високия бюджетен излишък може да се отнесе 
към разходите, които държaвата ще направи до края на 2008 
година, то изборите, които ще се състоят не по-рано от месец 

Η υγεία είναι πολύτιμη
Πεταρ Κοσταντινοβ

Αυτό που διακρίνει τις συζητήσεις για τον κρατικό προϋπολογισμό 
φέτος είναι το γεγονός ότι του χρόνου θα πραγματοποιηθούν οι 
τακτικές βουλευτικές εκλογές. Αν ως τώρα τα τρία κυβερνητικά 
κόμματα μπορούσαν να έχουν την πολυτέλεια να ψηφίσουν έναν 
προϋπολογισμό ο οποίος να καλύπτει τους (ασαφείς για τον απλό 
ψηφοφόρο) μακροπρόθεσμους στόχους, εφεξής οι συζητήσεις 
για τον Προϋπολογισμό του 2009 θα πρέπει να υποταχθούν και 
συγκεκριμένα στις επικείμενες εκλογές.

Ο λόγος γι ‘αυτό δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα 
μυστήριο. Απλά δεν είναι πιθανό κάποιο από τα τρία κόμματα 
να θέλει να εμφανιστεί μπροστά στους εκλογείς τους με έναν 
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май следващата година, дават достатъчно време, за да се про-
явят последиците от заложените в Бюджет 2009 средства. 
В този смисъл, поведението на трите управляващи партии 
недвусмислено показва, че всяка една от тях ще настоява за 
рамка на бюджета, която впоследствие да послужи като пос-
лание към избирателите.

Тук е важен въпросът от какви изходни позиции тръгват 
трите партии в коалицията – Българската социалистическа 
партия (БСП), Национално движение за стабилност и възход 
(НДСВ) и Движението за права и свободи (ДПС).

Според социологически проучвания от последните две 
години от трите партии НДСВ е в най-неизгодна позиция по 
отношение на своя електорат. Като политическо движение 
НДСВ се сформира през 2001 година с лидер и бивш цар на Бъл-
гария Симеон Сакскобурготски. Платформата, която позволи 
на партията да спечели изборите през 2001 година и да упра-
влява в коалиция с ДПС четири години, заложи на разочарова-
нието от предишните управления и носталгията по монархиче-
ска България и апелира към младите хора и бизнеса.

Днес, седем години по-късно, се залага най-вече на 
последните две и се 
полагат всички усилия 
да се изгради имидж 
на партия, която да не 
се отъждествява един-
ствено и само със своя 
лидер. В този смисъл 
либералната идея, 
която НДСВ твърдо 
отстоява, предопре-
деля до голяма степен 
и позицията на парти-
ята по отношение на 
публичните разходи на 
държавата. 

На кръгла маса-дис-
кусия за Бюджет 2009, 
организирана в началото на месец август, заместник-председа-
телят на партията и бивш финансов министър Милен Велчев 
заяви, че финансирането на образованието и науката, полити-
ката за младите хора и антиинфлационната политика са прио-
ритетите, които трябва да залегнат в бюджета за 2009 г.

Тогава, като подтекст на приоритетите на НДСВ за Бюджет 
2009, Велчев посочи въпроса за закъснението на демонопо-
лизацията на здравната система. Тази негова забележка не е 
случайна, защото, въпреки че вече три години министърът 
на здравеопазването е от квотата на БСП, НДСВ е партията, 
която полага най-много усилия за реформиране на този сек-
тор. Поне на парламентарно ниво.

Важен етап от тази либерализaция, категоризиран от 
Велчев като проблем, е отварянето на пазара на здравни 
услуги за частни здравно-осигурителни фондове. В момента 
този “пазар”, в смисъла на синоним на конкурентни условия 
при предлaгане на здравна услуга, не съществува. Секторът 
е изцяло доминиран от държавната Национална здравно-
oсигурителна каса (НЗОК) – единствената институция, чрез 
която се осигурява финансирането на здравни услуги с пари, 
гласувани всяка година от Народното събрание. Сякаш на 
пръв поглед либерализирането на сектора на здравни услуги 
няма пряко отношение към публичните разходи на държа-
вата, но посланията, които трите партии си разменят през 

προϋπολογισμό, ο οποίος σε κάποιο βαθμό δίνει λιγότερα απ ‘ό, 
τι παίρνει. 

Εάν το ζήτημα για το εξαιρετικά υψηλό δημοσιονομικό 
πλεόνασμα μπορεί να συσχετιστεί με τις δαπάνες τις οποίες το 
κράτος θα κάνει ως το τέλος του 2008, τότε οι εκλογές που θα 
διεξαχθούν όχι νωρίτερα από τον Μάιο του 2009 παρέχουν αρκετό 
χρόνο για να φανούν οι επιπτώσεις από τα προβλεπόμενα στον 
Προϋπολογισμό του 2009 κονδύλια. 

Με αυτή την έννοια, η συμπεριφορά των τριών κυβερνητικών 
κομμάτων δείχνει σαφώς ότι το καθένα από αυτά θα επιμείνει 
σε τέτοιο πλαίσιο  προϋπολογισμού το οποίο να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως μήνυμα προς τους ψηφοφόρους.

Εδώ σημαντικό είναι το ζήτημα για το ποιες είναι οι θέσεις 
εκκίνησης των τριών κομμάτων από το συνασπισμό – το Βουλγαρικό 
Σοσιαλιστικό Κόμμα (BSP), το Εθνικό Κίνημα για Σταθερότητα 
και Πρόοδο (NDSV) και το Κίνημα Δικαιωμάτων και Ελευθεριών 
(DPS). 

Από τα τρία κόμματα, λαμβάνοντας υπόψη τις πολυάριθμες 
κοινωνιολογικές μελέτες από τα τελευταία δύο χρόνια, το NDSV 
είναι στην πιο μειονεκτική θέση έναντι των ψηφοφόρων του. 

Ως ένα πολιτικό κίνημα, 
το NDSV σχηματίστηκε το 
2001 από τον ηγέτη και πρώην 
βασιλιά της Βουλγαρίας Simeon 
Saxkoburggotski. Η πλατφόρμα 
η οποία επέτρεψε στο κόμμα να 
νικήσει στις εκλογές του 2001 
και να κυβερνήσει σε συνασπισμό 
με το DPS για τέσσερα  χρόνια, 
υπολόγιζε  στους απογοητευμένους 
από τις προηγούμενες κυβερνήσεις 
κόμματα και στους ανθρώπους 
που νοσταλγούν τη μοναρχική 
Βουλγαρία, και απευθύνθηκε 
στους νέους και στις επιχειρήσεις. 
Σήμερα, επτά χρόνια αργότερα, το 
κόμμα βασίζεται κυρίως τους νέους 

και στις επιχειρήσεις, καθώς καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
για να χτίσει την εικόνα ενός κόμματος που δεν ταυτίζεται μονάχα 
με τον ηγέτη του.

Μ’αυτή την έννοια, η φιλελεύθερη ιδέα την οποία το NDSV 
υποστηρίζει σταθερά, σε μεγάλο βαθμό προκαθορίζει και τη στάση 
του κόμματος όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες του κράτους. 

Σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης σχετικά με τον 
Προϋπολογισμό του 2009 που οργανώθηκε στις αρχές Αυγούστου, 
ο Αντιπρόεδρος του κόμματος και πρώην υπουργός οικονομικών 
ο κ. Μιλέν Βέλτσεφ είπε ότι η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης 
και της επιστήμης, η πολιτική για τους νέους και η πολιτική 
καταπολέμησης του πληθωρισμού είναι οι προτεραιότητες που 
πρέπει να είναι τα θεμέλια του προϋπολογισμού για το 2009.

Τότε, ως λογική συνέχεια των προτεραιοτήτων του NDSV για 
τον Προϋπολογισμό του 2009 ο κ. Βέλτσεφ επισήμανε το ζήτημα 
για την καθυστερημένη κατάργηση των μονοπωλίων στη δημόσια 
υγεία.

Η εν λόγω παρατήρησή του δεν ήταν τυχαία, διότι παρόλο 
που εδώ και  τρία χρόνια ο Υπουργός Υγείας προέρχεται από τις 
λίστες του BSP, το NDSV είναι το κόμμα το οποίο καταβάλλει τη 
μέγιστη δυνατή προσπάθεια για μεταρρυθμίσεις στον τομέα αυτό. 
Ή τουλάχιστον σε κοινοβουλευτικό επίπεδο.

Σημαντικό στάδιο αυτής της απελευθέρωσης του συστήματος 
και κατηγοριοποιημένο από τον κ. Βέλτσεφ ως ένα πρόβλημα, είναι 

Важен	етап	от	либерали
зацията	е	отварянето	
на	пазара	за	здравни	

услуги	за	частни	здравно
осигурителни	фондове.
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последните три месеца, подсказват, че темата за НЗОК веро-
ятно ще се окаже основна в обсъжданията за Бюджет 2009.

По всеобщо признание на политици от трите партии, 
лицензирането на частни здравни фондове е необходимо 
за подобряване на услугата в страната и до лятото на 2008 
година изглеждаше, че ще се превърне във факт още през 
идната година. В този дух беше и едно от основните решения, 
обявени от тройната коалиция след срещата им в планин-
ския курорт Банско през месец юли. То гласеше, че от 1 яну-
ари 2009 година размерът на здравноосигурителната вноска 
ще се увеличи от шест на осем процента и част от тези два 
процента ще отидат при частните фондове.

Когато министър-председателят и лидер на БСП Сергей 
Станишев обяви това решение, лидерите на другите две пар-
тии застанаха плътно зад него. Проблемът дойде два месеца 
по-късно, щом стана ясно, че БСП подхожда резервирано към 
идеята за демонополизация на здравния сектор, безрезервно 
подкрепяна от НДСВ. Въпросът, който в Банско не беше на 
преден план, внезапно се превърна в основен политически 
спор, след като липсата на подкрепа от страна на БСП накара 
някои влиятелни политици на НДСВ да заговорят за преос-
мисляне отношението към правителството. 

Първото такова послание дойде от Антония Първанова, 
заместник-председател на парламентарната Kомисия по здра-
веопазване от групата на НДСВ. Първанова участва в работ-
ната група, натоварена от правителството със задача да изготви 
стратегия за демонополизацията на НЗОК. В групата са още и 
вицепремиерът Ивайло Калфин от БСП и Йордан Цонев от 
ДПС. Първанова е смятана за автор на модела за допускане на 
частните здравно-осигурителни фондове в сектора. Тя беше и 
човекът с най-категорична позиция по въпроса. 

“Ако не се приеме демонополизацията на НЗОК от след-
ващата година, тогава ние няма да подкрепим отпускането на 
повече пари за здравния сектор”, сподели Първанова в интервю 
за “Балкански хоризонти”. “Много е просто – без реформа не 

το άνοιγμα της αγοράς του τομέα των υγειονομικών υπηρεσιών  
στην  ιδιωτική ασφάλιση υγείας.

Σήμερα, αυτή η “αγορά” ως συνώνυμο των συνθηκών 
ανταγωνισμού στην παροχή των υγειονομικών υπηρεσιών δεν 
υπάρχει. 

Ο τομέας κυριαρχείται πλήρως από το κρατικό Εθνικό Ταμείο 
Υγειονομικής Ασφάλισης (NZOK), το οποίο είναι το μόνο θεσμικό 
όργανο μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται  οι υγειονομικές 
υπηρεσίες με κονδύλια που ψηφίζονται κάθε χρόνο από το 
Κοινοβούλιο. 

Αν και σε πρώτη ματιά η απελευθέρωση του τομέα των 
υγειονομικών υπηρεσιών δεν έχει άμεση σχέση με τις δημόσιες 
δαπάνες του κράτους, τα μηνύματα τα οποία τα τρία κόμματα 
ανταλλάσσουν κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων μηνών 
δείχνουν ότι το θέμα του NZOK μπορεί να αποδειχθεί θεμελιώδες 
για τις συζητήσεις σχετικά με τον Προϋπολογισμό του 2009. 

Σύμφωνα με την καθολική αναγνώριση των πολιτικών από τα 
τρία κόμματα η αδειοδότηση των ιδιωτικών ταμείων υγείας είναι 
αναγκαία για να βελτιωθεί η υπηρεσία στη χώρα και μέχρι το καλοκαίρι 
του 2008 φαινόταν ότι αυτή θα μπορούσε να γίνει γεγονός ακόμα και 
από του χρόνου. Σε αυτό το πνεύμα ήταν και μία από τις βασικές 
αποφάσεις που ανακοινώθηκαν από τον “τριπλό συνασπισμό” μετά 
από τη συνάντησή τους στο ορεινό θέρετρο Μπάνσκο τον Ιούλιο. Η 
απόφαση αυτή αφορά την αύξηση από την 1η Ιανουαρίου 2009 της 
εισφοράς ασφάλισης υγείας από 6 σε 8%, καθώς μέρος αυτών των 
2% θα πάει στα ιδιωτικά ταμεία. 

Όταν ο πρωθυπουργός και ηγέτης του BSP κ. Σεργκέι Στανίσεφ 
ανακοίνωσε την απόφαση αυτή, οι ηγέτες των άλλων δύο κομμάτων 
τον υποστήριξαν κατηγορηματικά.

Το πρόβλημα ήρθε δύο μήνες αργότερα, όταν έγινε σαφές 
ότι το BSP έχει επιφυλάξεις για την ιδέα της κατάργησης των 
μονοπωλίων στη δημόσια υγεία που υποστηριζόταν ανεπιφύλακτα 
από το NDSV. 

Το θέμα το οποίο δεν ήταν ούτε καν από τα κεντρικά στο 
πρόγραμμα του Μπάνσκο, ξαφνικά μετατράπηκε σε θεμελειώδη 
πολιτική διαμάχη αφού η έλλειψη υποστήριξης από την πλευρά 
του BSP οδήγησε ορισμένους από τους σημαίνοντες πολιτικούς 
του NDSV να συζητούν για την αναθεώρηση της στάσης προς την 
κυβέρνηση. 

Το πρώτο τέτοιο μήνυμα ήλθε από την κ. Αντώνια Παρβάνοβα, 
Αναπληρώτρια πρόεδρο της κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
ΔημόσιαςΥγείας της ομάδας του NDSV.

Η κ. Παρβάνοβα συμμετέχει σε ομάδα εργασίας επιφορτισμένη 
από την κυβέρνηση με το καθήκον να χαράξει στρατηγική για την 
κατάργηση του μονοπωλίου του εθνικού ταμείου υγειονομικής 
ασφάλισης. Στην ομάδα ανήκουν επίσης ο Αντιπρόεδρος Ιβάιλο 
Κάλφιν από το BSP και ο κ. Γιορντάν Τσόνεφ από το DPS. Επιπλέον, 
η κ. Παρβάνοβα θεωρείται ως δημιουργός του προτύπου για την 
αδειοδότηση των ιδιωτικών ταμείων υγείας στον τομέα. Η ίδια 
ήταν και ο άνθρωπος με την πιο σθεναρή στάση επί του θέματος.

“Αν δεν εγκριθεί η κατάργηση του μονοπωλίου του NZOK από 
το επόμενο έτος, τότε εμείς δε θα υποστηρίξουμε τη χορήγηση 
άλλων χρημάτων για τον τομέα της υγείας”, είπε η κ. Παρβάνοβα 
σε μια συνέντευξη για το περιοδικό “Βαλκανικοί ορίζοντες”. “Όλα 
είναι πολύ απλά: δεν υπάρχουν χρήματα χωρίς μεταρρύθμιση.” 

Αυτό ήταν αρκετό ώστε η διαφωνία για την κατάργηση του 
μονοπωλίου του NZOK να μετατραπεί από καθαρά γραφειοκρατική 
και νομική σε πολιτική διαμάχη.

“Το σύστημα είναι γεμάτο κλέφτες και εμείς δε θα επιτρέψουμε 
τα χρήματα που μπαίνουν εκεί να συνεχίσουν να εξατμίζονται,” 
πρόσθεσε ακόμα.
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Антония Първанова, вляво, е смятана за автор на модела за допускане 
на частните здравно-осигурителни фондове в здравната система.

Η κ. Αντώνια Παρβάνοβα (αριστερά) θεωρείται ως δημιουργός του 
προτύπου για την αδειοδότηση των ιδιωτικών ταμείων στη δημόσια υγεία.
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може да има пари.” Това беше достатъчно 
спорът за демонополизацията на здрав-
ната каса да се превърне от чисто бюро-
кратичен и правно-спорен в политически. 
“Системата е пълна с крадци и ние няма да 
позволим парите, които се наливат там, да 
продължат да изтичат”, добави тя.

Изказването на Първанова е недву-
смислено. Според нея стотиците милиони 
левове, които всяка година се наливат 
в здравеопазването, не са довели до по-
качествена услуга за гражданите. Така 
Първанова влезе в задочен спор със здрав-
ния министър Евгений Желев който през 
месец юли поиска повече пари за здраве-
опазване и преосмисляне на модела, пред-
лаган от Първанова. Според него, той не 
гарантира равнопоставеност между НЗОК 
и частните здравни фондове. 

Отново според Първанова, при отла-
гане на старта на демонополизацията на 
НЗОК ще има прехвърляне на отговор-
ността за реформата към следващото пра-
вителство. “За мен хората противници на реформата са хора, 
които в момента се облагодетелстват от сегашното положе-
ние”, твърди Първанова. Тя отказа да назове конкретно кого 
има предвид, но сподели, че НДСВ e готова на отстъпки само 
и само БСП да стартира демонополизaцията на сектора.

Друга позиция на БСП по въпроса е, че моделът, предла-
ган от Първанова и НДСВ, включва регистрирането на част-
ните здpавно-осигурителни фондове като застрахователни 
дружества. Това, според различни изказвания, би поставило 
в неравностойно положение НЗОК, следователно, би довело 
до некачествени услуги за милиони граждани. За Първанова 
отговорът на този въпрос е, че конкуренцията сама по себе 
си би довела до по-добра услуга за гражданите.

Дебатът станa особено горещ, след като Соломон Паси, 
депутат от НДСВ и бивш външен министър, намекна в 
интервю за водещ всекидневник, че НДСВ може да преос-
мисли своята позиция за оставане в правителството. Според 
Паси, времето за това преосмисляне е есента на 2008 година –  
период, в който ще се води дискусията за Бюджет 2009.

Докато Първанова, Велчев и Паси полагат усилия да 
утвърдят образа на НДСВ като либерална партия, залагаща 
на принципите на пазарна икономика и конкурентноспособ-
ността, БСП налага имиджа си на социална. Затова приори-
тетите й по отношение на Бюджет 2009 са други. За основни 
цели на проектобюджета Станишев заложи три параметра, 
които традиционно присъстват в предизборната програма 
на социалистическата партия. Според официалното съобще-
ние на правителството, Бюджет 2009 ще включва програми 
за възрастните хора, младежите и семейството. 

Разглеждайки профила на избирателя на БСП през 
последните години, той може да се определи като смесица от 
тези три групи с превес на първата. В този смисъл, при прие-
мане на програмата на Станишев, през 2009 година пенсиите 
ще бъдат увеличени по швейцарското правило с около 14.3%, 
бюджетните заплати ще нарастнат с 10 на сто, а минималната 
работна заплата ще бъде повишена от 220 лева на 240 лeвa.

Социалните ангажименти на правителството не спират 
дотук. Според Станишев в бюджета за 2009 гoдина се пред-

Η δήλωση της κ. Παρβάνοβα είναι αδιαμφισβήτητη. Σύμφωνα 
με αυτήν, τα εκατοντάδες εκατομμύρια λέβα που μπαίνουν στη 
δημόσια υγεία κάθε χρόνο δεν έχουν οδηγήσει σε καλύτερες 
υπηρεσίες για τους πολίτες.

Έτσι η κ. Παρβάνοβα άρχισε μια προσωπική διαμάχη με τον 
Υπουργό Υγείας τον κ. Ευγένι Ζέλεφ, ο οποίος τον Ιούλιο ζήτησε 
περισσότερα χρήματα για τον τομέα της δημόσιας υγείας και την 
επανεξέταση του μοντέλου που προτείνεται από την κ. Παρβάνοβα. 
Σύμφωνα με αυτόν, το μοντέλο αυτό δεν εγγυάται ισότητα μεταξύ 
του NZOK και των ιδιωτικών ταμείων υγείας. 

Και πάλι σύμφωνα με την κ. Παρβάνοβα, εάν αναβληθεί η 
έναρξη της κατάργησης του μονοπωλίου του NZOK, τότε αυτό 
θα σήμαινε ότι η ευθύνη για τη μεταρρύθμιση μεταφέρεται στην 
επόμενη κυβέρνηση.

“Για μένα, οι άνθρωποι που είναι αντίπαλοι της μεταρρύθμισης 
είναι οι άνθρωποι που προς το παρόν επωφελούνται από τη 
σημερινή κατάσταση”, λέει η κ. Παρβάνοβα. 

Αρνήθηκε να κατονομάσει τους συγκεκριμένους ανθρώπους που 
έχει υπόψη, αλλά είπε ότι το NDSV είναι έτοιμο για συμβιβασμούς 
μόνο και μόνο για να ξεκινήσει το BSP την κατάργηση των 
μονοπωλίων στον τομέα. 

Μια άλλη άποψη του BSP στο θέμα είναι ότι το μοντέλο 
που προτείνει η κ. Παρβάνοβα και το NDSV περιλαμβάνει την 
καταγραφή των ιδιωτικών ταμείων υγείας ως ασφαλιστικές 
εταιρείες. Αυτό, σύμφωνα με διάφορες δηλώσεις θα έθετε σε 
μειονεκτική θέση το NZOK και επομένως θα οδηγούσε σε χαμηλής 
ποιότητας υπηρεσίες υγείας για εκατομμύρια πολίτες. 

Για την κ. Παρβάνοβα η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι ότι ο 
ανταγωνισμός από μόνος του θα οδηγήσει σε καλύτερες υπηρεσίες 
για τους πολίτες. 

Η συζήτηση άναψε ιδιαίτερα αφ’οτου ο κ. Σολομών Πασί, 
βουλευτής από το NDSV και πρώην Υπουργός Εξωτερικών, 
άφησε να εννοηθεί σε μια συνέντευξή του σε μεγάλη καθημερινή 
εφημερίδα ότι το NDSV μπορεί να αναθεωρήσει την απόφασή του 
να παραμείνει στην κυβέρνηση. 

Σύμφωνα με τον Πασί, η χρονική στιγμή αυτής της αναθεώρησης 
θα είναι το φθινόπωρο του 2008 – μια περίοδος κατά την οποία θα 
γίνει η συζήτηση για τον Προϋπολογισμό του 2009. 
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Здравният министър Евгений Желев                                                         Ο Υπουργός Υγείας Ευγένι Ζέλεφ
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вижда увеличението на разходите за социално осигуряване и 
грижи да бъде с 1 384.4 милиона левa. Това предстaвлява ръст 
от 16.6% спрямо 2008 година. 

Всичко това излезе като съвместна позиция на трите 
управляващи партии. Но последвалият спор за демонополи-
зацията на НЗОК нажежи страстите дотолкова, че коалици-
онните партньори да си оставят вратичка за разграничаване 
от постигнатото съгласие. 

В така създалата се ситуация, третият коалиционен парт-
ньор Движението за права и свободи (ДПС) получава най-
голямата възможност за маневриране. 

Практиката от последните години показва, че ДПС може 
да разчита на определен процент дисциплинирани гласопо-
даватели от регионите с компактно мюсюлманско население, 
който в зависимост от изборната активност може да осигури 
на партията водеща роля в политиката. Такъв беше случаят 
през 2001 година и най-вече през 2005 година. Ето защо ДПС 
има добрата възможност да избира внимателно “битките 
си” и в замяна на своята подкрепа да прави или не опреде-
лени компромиси по важни гласувания, като Бюджет 2009. 
Последното доказателство за това е именно дебатът за демо-
нополизация на НЗОК. 

Отначало ДПС в лицето на Йордан Цонев застана твърдо 
зад идеята на Първанова за стартиране на реформата през 
2009 година, но както самият Цонев заяви след поредното 
обсъждане на проекта – тази реформа може и да не стартира 
догодина. Според него най-вероятно е това да се случи през 
2010 година, а причината е липса на технологично време за 
приемане на необходимата законова база. Но при следва-
щото прaвителство реформа ще има, заяви Цонев. 

Дали това наистина е така или, както Първанова твърди, 
основната причина за забавянето са съпротивителните сили 
срещу допускане на конкуренция в сектора, е въпрос само 
на догадки. Логичният извод е, че при реалното обсъждане 
на законoпроекта за Бюджет 2009 БСП и НДСВ ще трябва 
да направят достатъчно отстъпки, за да могат да представят 
документа като общо дело. ДПС, както обикновено, ще бъде 
в позицията на безпристрастен наблюдател, а това винаги е 
била печеливша позиция за партията.	

Ενώ η κ. Παρβάνοβα, ο κ. Βέλτσεφ και ο κ. Πασί προσπαθούν 
να καθιερώσουν την εικόνα του NDSV ως φιλελεύθερο κόμμα, 
που βασίζεται στις αρχές της οικονομίας της αγοράς και της 
ανταγωνιστικότητας, το BSP έχει άλλες προτεραιότητες όσον αφορά 
τον Προϋπολογισμό του 2009. 

Στη συνάντηση στο Μπάνσκο, ο κ. Στανίσεφ έθεσε ως κύριους 
στόχους του σχεδίου τρεις παραμέτρους που παραδοσιακά είναι 
παρόντες στα συνθήματα του σοσιαλιστικού κόμματος. 

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης ο 
Προϋπολογισμός του 2009 θα περιλαμβάνει προγράμματα για τους 
ηλικιωμένους, τους νέους και την οικογένεια. 

Αν εξετάσει κανείς το προφίλ του εκλογέα του BSP τα τελευταία 
χρόνια θα παρατηρήσει ότι είναι ένας συνδυασμός των τριών αυτών 
ομάδων καθώς η πρώτη είναι η μεγαλύτερη. Υπό την έννοια αυτή, 
αν εγκριθεί το πρόγραμμα του κ. Στανίσεφ, το 2009 οι συντάξεις θα 
αυξηθούν σύμφωνα με τον κανόνα της Ελβετίας κατά περίπου 14,3%. 
Οι μισθοί στο δημόσιο θα αυξηθούν κατά 10%, ενώ ο κατώτατος 
μισθός θα αυξηθεί από 220 σε 240 λέβα.

Οι κοινωνικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης δεν σταματούν μέχρι 
εδώ. Σύμφωνα με τον κ. Στανίσεφ στον προϋπολογισμό για το 2009 
προβλέπεται η αύξηση των δαπανών για την κοινωνική ασφάλιση 
να είναι 1 384,4 εκατομμύρια λέβα. Αυτό αποτελεί αύξηση 16,6% σε 
σύγκριση με το 2008. 

Φυσικά, όλα αυτά ανακοινώθηκαν ως κοινή στάση των τριών 
κυβερνητικών κομμάτων, αλλά η διαμάχη για την κατάργηση του 
μονοπωλίου του NZOK ακόμη δεν είχε φτάσει στο απόγειό της. 

Στην κατάσταση αυτή ο τρίτος εταίρος του συνασπισμού, το 
Κίνημα Δικαιωμάτων και Ελευθεριών έχει στη διάθεσή του τη 
μεγαλύτερη δυνατότητα ελιγμών.

Όσο και να θέλουν να ξεφύγουν από την εικόνα του εθνικού 
πολιτικού κόμματος, όπως παρουσιάζεται συχνά το DPS από τους 
πολιτικούς του αντιπάλους από το εθνικιστικό κόμμα Ataka για 
παράδειγμα, το γεγονός είναι ότι οι ψηφοφόροι του DPS είναι κυρίως 
από περιοχές με συμπαγή μουσουλμανικό πληθυσμό. 

Η πρακτική των τελευταίων χρονών δείχνει ότι το DPS μπορεί 
να υπολογίζει σε ένα ορισμένο ποσοστό πιστούς ψηφοφόρους που, 
ανάλογα με την προσέλευση στις κάλπες, μπορεί να εξασφαλίσει στο 
κόμμα ηγετικό ρόλο στην πολιτική. Αυτή ήταν η περίπτωση το 2001 
και ιδιαίτερα το 2005. Γι’αυτό και το DPS έχει την ευχέρεια να επιλέγει 
προσεκτικά τις “μάχες” του και σε αντάλλαγμα για την υποστήριξή 
του να κάνει (ή μη) ορισμένες υποχωρήσεις σε σημαντικές ψηφοφορίες 
όπως στον Προϋπολογισμό του 2009 για παράδειγμα. 

Η τελευταία απόδειξη για αυτό είναι και η συζήτηση για την 
κατάργηση του μονοπωλίου του NZOK.

Αρχικά το DPS εκπροσωπούμενο από τον κ. Γιορντάν Τσόνεφ, ήταν 
σταθερά υπέρ της ιδέας της κ. Παρβάνοβα για έναρξη της μεταρρύθμισης 
το 2009, αλλά όπως και ο ίδιος δήλωσε σε μία ακόμη συζήτηση του 
σχεδίου – η μεταρρύθμιση αυτή μπορεί και να ξεκινήσει του χρόνου. 

Κατά τη γνώμη του το πιο πιθανό είναι αυτό να συμβεί το 2010, 
καθώς η αιτία είναι η έλλειψη τεχνολογικού χρόνου για την έγκριση 
της απαραίτητης νομικής βάσης. Αλλά στην επόμενη κυβέρνηση η 
μεταρρύθμιση θα γίνει, είπε ο κ. Τσόνεφ.

Το αν είναι όντως έτσι ή (όπως ισχυρίζεται η κ. Παρβάνοβα) η 
καθυστέρηση οφείλεται στην αντίσταση κατά του ανταγωνισμού 
στον τομέα, είναι θέμα εικασιών. Πάντως το συμπέρασμα που μπορεί 
να εξαχθεί είναι ότι κατά την πραγματική συζήτηση του νομοσχεδίου 
για τον Προϋπολογισμό του 2009, το BSP και το NDSV θα πρέπει να 
κάνουν αρκετές υποχωρήσεις, ώστε να μπορέσουν να υποβάλουν το 
έγγραφο ως κοινή θέση. Το DPS ως συνήθως θα είναι στη θέση του 
ουδέτερου παρατηρητή και αυτό πάντα ήταν μια επικερδής θέση για 
το κόμμα .	

ДПС	има	
възможността	да	
решава	дали	да	

прави	компромиси	
по	важни	гласувания,	

като	Бюджет	2009.
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АЛЕКС БИВОЛ

За никого не е тайна, че преди дванайсет години, 
когато се разрази зърнената криза, довела до предс-
рочното сваляне на социалистическото правител-
ство на Жан Виденов, България стигна до ръба на 
фалита. Стигна се до въвеждане на валутен борд 

под опеката на Международния валутен фонд (МВФ), за да се 
оздравят публичните финанси. За сегашното правителство –  
второто социалистическо от 1996 година насам – този проблем 
не съществува, независимо от политическите проблеми, нами-
ращи своето финансово изражение, и негативните последствия 
от глобалната икономическа криза. Днес състоянието на бъл-
гарските публични финанси е значително по-добро.

Според данни на Министерство на финансите, към 30 
юни 2008 година консолидираният бюджетен излишък е 3.78 
милиарда лева – сума, надвишаваща излишъка в съпостави-
мите периоди на 2006 и 2007 година. В сравнение с предход-
ната година, когато бюджетният излишък за първото полуго-
дие се равнява на 2.16 милиарда лева, двата основни фактора, 
допринесли за неговия ръст, са по-високите данъчни при-
ходи – увеличени с два милиарда лева – и почти трикратното 
увеличение на чуждестранната помощ. Последното се дължи 
на получено от държавата еврофинансиране в размер на 841 

αλεξ ΜΠιβολ

Για κανέναν δεν είναι μυστικό το γεγονός ότι πριν από 12 χρόνια 
όταν ξέσπασε η κρίση με το σιτάρι, που οδήγησε στην πρόωρη 
ανατροπή της σοσιαλιστικής κυβέρνησης του Ζαν Βιντένοφ, 
η Βουλγαρία κατέληξε στο χείλος της χρεοκοπίας. Η σημερινή 
και πάλι σοσιαλιστική κυβέρνηση επίσης λυγίζει στις πιέσεις 
σοβαρών πολιτικών προβλημάτων και καταπολεμά τις αρνητικές 
επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην τοπική 
οικονομία. Υπάρχει όμως μια ουσιαστική διαφορά μεταξύ των δύο 
περιπτώσεων – σήμερα τα βουλγαρικά δημόσια οικονομικά είναι 
σε καλύτερη κατάσταση.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, κατά 
τις 30 Ιουνίου 2008 το ενοποιημένο δημοσιονομικό πλεόνασμα 
ήταν 3,78 δισ. λέβα – ποσό που υπερβαίνει το πλεόνασμα για τις 
συγκρίσιμες περιόδους του 2006 και του 2007. Σε σύγκριση με 
το προηγούμενο έτος, όταν το δημοσιονομικό πλεόνασμα για 
το πρώτο εξάμηνο ήταν ύψους 2,16 δισ. λέβα, οι δύο κυριότεροι 
παράγοντες που συνέβαλαν στην άυξησή του ήταν τα πιο υψηλά 
φορολογικά έσοδα – αύξηση κατά δύο δισεκατομμύρια λέβα – και 
η σχεδόν τριπλάσια αύξηση της ξένης βοήθειας που οφείλεται στα 
ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους 841 εκατ. λέβα που δέχτηκε το κράτος. 
Ταυτόχρονα, οι δημόσιες δαπάνες αυξήθηκαν κατά πάνω από ένα 
δισεκατομμύριο λέβα.

Излишъкът		
като		

панацея	
το πλεόνασμα  

ως  πανάκεια 

Срещата в Банско събра партньорите от управляващата коалиция, сред 
които премиерът Сергей Станишев, в средата, и лидерът на ДПС Ахмед 

Доган, вдясно от Станишев. Тогава за първи път бе обсъдена макро-
икономическата рамка на Бюджет 2009. 

Η συνάντηση στο Μπάνσκο συγκέντρωσε τους εταίρους του κυβερνητικού 
συνασπισμού, μεταξύ των οποίων ήταν ο Πρωθυπουργός Σεργκέι Στανίσεφ (στη 
μέση) και ο ηγέτης του DPS Αχμέτ Ντογάν (δεξιά του Στανίσεφ). Εκεί για πρώτη 
φορά συζητήθηκε το μακροοικονομικό πλαίσιο του Προϋπολογισμού του 2009.
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милиона лева. В същото време разходите на правителството 
се увеличават с над един милиард лева.

ръстът на разходите

Както и преди − когато към декември 2007 година най-
вече заради одобрените от парламента 1.43 милиарда допъл-
нителни разходи излишъкът се сви от 3.96 милиарда лева до 
1.96 милиарда − по-голямата част от бюджетния излишък 
ще бъде изразходен в края на 2008 година. Много вероятно е 
сумата тази година да е много по-висока в сравнение с отпус-
натите през 2007 година, предвид сериозното повишение на 
приходите от данъци и склонността на няколко поредни пра-
вителства да оторизират по-големи допълнителни разходи в 
предизборни години, сочи публикуваният през месец август 
анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ).

Изследването на ИПИ, базирано на данни на Министер-
ство на финансите, сочи, че от 2000 година, правителствата 
на Симеон Сакскобургготски и Сергей Станишев одобряват 
разходи в размер на 6.5 милиарда лева, които се равняват 
средно на 2% от брутния вътрешен продукт (БВП) за изслед-
вания период. Същевременно, общините получават 983 
милиона лева, като София и Пловдив взети заедно получават 
над четвърт от всички допълнителни средства. Сред минис-
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Η αύξηση των δαπανών

Όμως, ακριβώς όπως και πέρυσι, όταν το Δεκέμβριο του 2007 το 
πλεόνασμα μειώθηκε από 3,96 σε 1,96 δισεκατομμύρια λέβα, κυρίως 
λόγω των πρόσθετων δαπανών ύψους 1,43 δισ. που εγκρίθηκαν από το 
κοινοβούλιο, το μεγαλύτερο μέρος του δημοσιονομικού πλεονάσματος 
του προϋπολογισμού θα δαπανηθεί στο τέλος του έτους. Είναι πολύ 
πιθανό φέτος το ποσό να είναι πολύ υψηλότερο σε σύγκριση με το 
εγκεκριμένο για το 2007, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη αύξηση των 
φορολογικών εσόδων και την τάση μερικών διαδοχικών κυβερνήσεων 
να εγκρίνουν μεγαλύτερες πρόσθετες δαπάνες στις προεκλογικές 
χρονιές-οπως δείχνει και  η δημοσιευμένη τον Αύγουστο ανάλυση του 
Ινστιτούτου Οικονομίας της Αγοράς (IΟΑ).

Η μελέτη του IΟΑ που βασίστηκε σε στοιχεία του Υπουργείου 
Οικονομικών, δείχνει ότι από το 2000 οι κυβερνήσεις του Simeon 
Saxkoburggotski και του Σεργκέι Στανίσεφ έχουν εγκρίνει 
δαπάνες ύψους 6,5 δισ. λέβα, οι οποίες ισούνται με το 2% του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) για την περίοδο που 
αναλύεται στην έρευνα. Την ίδια στιγμή οι δήμοι έχουν λάβει 983 
εκατομμύρια λέβα, καθώς η Σόφια και το Πλόβντιβ μαζί έλαβαν 
πάνω από ένα τέταρτο των πρόσθετων κονδυλίων. Ανάμεσα 
στα υπουργεία που απολαμβάνουν το μεγαλύτερο μερίδιο των 
πρόσθετων κονδυλίων είναι: Υπουργείο Υγείας (335 εκατ. λέβα), 
Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων (280 
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терствата, които се радват на най-голям дял от допълнител-
ните средства, са тези на здравеопазването (335 милиона 
лева), на регионалното развитие и благоустройството (280 
милиона лева), на отбраната (246 милиона лева) и образо-
ванието (236 милиона лева). Националният осигурителен 
институт (НОИ) получава за същия период 197 милиона 
лева, а на свой ред кабинетът одобрява 154 милиона лева за 
собствено ползване.

Все още е рано да се правят прогнози за размера на разхо-
дите до края на годината. За рекордна сума може да се съди от 
факта, че за постигане на целевия бюджетен излишък, каби-
нетът трябва да осигури два милиарда лева. Разпределението 
на средствата вече започна. През месец юли кабинетът задели 
120 милиона лева за разходи по строителството на магистра-
лите “Марица”, “Тракия” и “Хемус” и южната дъга на около-
връстното шосе на София. През месец август депутатът от 
листата на Националното движение за стабилност и възход 
(НДСВ) Антония Първанова обяви, че правителството ще 
изхарчи 100 милиона лева за нова национална програма по 
оплождане ин витро. Министърът на труда и социалната 
политика Емилия Масларова заяви, че правителството ще 
отпусне еднократна помощ в размер 100 милиона лева за 
360 000 социално слаби семейства и 450 000 пенсионери за 
енергийни нужди. На свой ред българският министър-пред-
седател Сергей Станишев посочи две приоритетни области 
при разпределението на средствата от бюджетния излишък –  
инфраструктурните проекти, които да компенсират замра-
зеното еврофинансиране, и социалната сфера. Очаква се да 
бъдат заделени пари и за полицейско оборудване, заяви Ста-
нишев по време на посещение в софийско полицейско отде-
ление на 13 август. Премиерът не уточни размера на сумата. 

сребърен фонд

Министерството на финансите стартира изготвянето на 
план за изразходване на средствата. Според председателя 
на парламентарната бюджетна комисия Румен Овчаров 
проектодокументът може да получи одобрението на пар-
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Размерът	на	
разходите	до	края	

на	годината	вероятно	
ще	е	рекорден,	

защото	за	постигане	
на	целевия		

бюджетен	излишък		
са	необходими		

два	милиарда	лева.

Според финансовия министър Пламен Орешарски предложенията на 
НДСВ ще подкопаят стабилността на държавния пенсионен фонд.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Πλάμεν Ορεσάρσκι, οι προτάσεις του 
NDSV θα υπονομεύσουν τη σταθερότητα του κρατικού συνταξιοδοτικού ταμείου.
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εκατ.), Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (246 εκατ.) και Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας (236 εκατ.). Το Εθνικό Ίδρυμα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (NOI) έλαβε για την ίδια περίοδο 197 εκατ. λέβα 
και με τη σειρά της η κυβέρνηση έχει εγκρίνει 154 εκατ. λέβα για 
δική της χρήση.

Είναι ακόμη νωρίς για να γίνονται προβλέψεις για το ύψος 
των δαπανών μέχρι το τέλος του έτους, αλλά σε κάθε  περίπτωση 
το ποσό θα σημειώσει ρεκόρ αν υπολογίσουμε το γεγονός ότι για 
την επίτευξη του προβλεπόμενου δημοσιονομικού πλεονάσματος, 
το υπουργικό συμβούλιο πρέπει να εξασφαλίσει μόνο δύο 
δισεκατομμύρια λέβα. Η κατανομή των πόρων ήδη έχει αρχίσει. 
Τον Ιούλιο το υπουργικό συμβούλιο αποταμίευσε 120 εκατ. λέβα 
για το κόστος της κατασκευής των αυτοκινητοδρόμων Maritsa, 
Trakia και Hemus και του νότιου τόξου της περιφερειακής 
οδού της Σόφιας. Τον Αύγουστο η βουλευτής από τη λίστα 
του Εθνικού Κινήματος για Σταθερότητα και Πρόοδο (NDSV) 
Αντωνία Παρβάνοβα ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα ξοδέψει 
100 εκατ. λέβα για ένα νέο εθνικό πρόγραμμα για γονιμοποίηση 
in vitro. Επίσης, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων η κ. Εμίλια Μασλάροβα δήλωσε ότι η κυβέρνηση 
θα χορηγήσει εφάπαξ οικονομική βοήθεια ύψους 100 εκατ. 
λέβα για 360 000 άπορες οικογένειες και 450 000 συνταξιούχος 
κατά τη διάρκεια της περιόδου θέρμανσης. Με τη σειρά του, ο 
Βούλγαρος Πρωθυπουργός Σεργκέι Στανίσεφ επισήμανε δύο 
τομείς προτεραιότητας για την κατανομή των χρημάτων από 
το δημοσιονομικό πλεόνασμα – τα έργα υποδομής τα οποία θα 
αντλήσουν τα δεσμευμένα ευρωπαϊκά κονδύλια, καθώς και την 
κοινωνική σφαίρα. Αναμένεται ότι τα χρήματα θα διατεθούν 
και για εξοπλισμό της αστυνομίας, δήλωσε ο Στανίσεφ κατά τη 
διάρκεια της επίσκεψής του σε αστυνομικό τμήμα στη Σόφια 
στις 13 Αυγούστου. Ο Πρωθυπουργός δεν προσδιόρισε το ύψος 
του ποσού. 

Ασημένιο ταμείο

Το Υπουργείο Οικονομικών άρχισε την προετοιμασία 
ενός σχεδίου για τη διάθεση των κονδυλίων. Σύμφωνα με τον 
πρόεδρο της κοινοβουλευτικής επιτροπής προϋπολογισμού 
Ρούμεν Οβτσάροφ, το σχέδιο μπορεί να λάβει την έγκριση του 
κοινοβουλίου ακόμα και το Σεπτέμβριο. Ένας δικαιούχος των 
χρημάτων του προϋπολογισμού είναι σίγουρος – το κρατικό 
ταμείο που διασφαλίζει τη σταθερότητα του συνταξιοδοτικού 
συστήματος, το οποίο συχνά αποκαλείται “Ασημένιο Ταμείο”. Οι 
κοινοβουλευτικές συζητήσεις σχετικά με το νόμο που ρυθμίζει τη 
δημιουργία του ταμείου ακόμα δεν έχουν πραγματοποιηθεί εφόσον 
το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε το νομοσχέδιο μόλις αυτόν τον 
Ιούλιο. Ωστόσο, στο λογαριασμό του ταμείου έχουν ήδη κατατεθεί 
705 εκατ. λέβα από τον Προϋπολογισμό του 2007 σύμφωνα με τον 
Υφυπουργό Εργασίας Λάζαρ Λάζαροφ. Σύμφωνα με τις προθέσεις 
της κυβέρνησης, το Ασημένιο Ταμείο θα συσσωρεύσει χρήματα 
(κυρίως από τα πρόσθετα έσοδα) κατά τα επόμενα 10 χρόνια. Αυτά 
θα διατεθούν για συντάξεις και άλλους σκοπούς κατά την περίοδο 
2017-2020, όταν οι Βούλγαροι της λεγόμενης γενιάς “baby boom” 
που γεννήθηκαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πρόκειται 
να βγουν στη σύνταξη. Το ταμείο θα παραμείνει κάτω από τον 
έλεγχο της κυβέρνησης, αλλά θα διοριστούν εταιρείες για τη 
διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες θα διαχειριστούν το 
χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σύμφωνα με τους περιορισμούς στο 
νομοσχέδιο, είπε ο κ. Λάζαροφ. Τα κονδύλια δε θα δαπανηθούν 
μέχρι να αποδειχτεί ότι επιβάλλεται η εισροή χρημάτων στο 
συνταξιοδοτικό σύστημα, δήλωσε ο κ. Λάζαροφ.
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Според Румен Овчаров, председател на парламентарната бюджетна 
комисия, проектодокументът за изразходване на средствата от бюджет-
ния излишък ще бъде гласуван в парламента още през септември.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προϋπολογισμού 
Ρούμεν Οβτσάροφ, το σχέδιο για την απορρόφηση των χρημάτων από το 
δημοσιονομικό πλεόνασμα θα ψηφιστεί από το κοινοβούλιο ακόμα το Σεπτέμβριο.
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ламента още през месец септември. Един бенефициент от 
бюджетните средства е сигурен – държавният фонд, гаран-
тиращ стабилността на пенсионната система, често нари-
чан Сребърен фонд. Предстоят да се водят парламентарни 
дебати по закона, регламентиращ създаването на фонда, тъй 
като кабинетът одобри проектозакона едва през месец юли. 
Независимо от това, по сметката на фонда вече са начислени 
705 милиона лева от Бюджет 2007, заяви заместник-минис-
търът на труда Лазар Лазаров. Според замисъла на пра-
вителството, Сребърният фонд ще акумулира средства –  
главно от допълнителни приходи – в идните 10 години. 
Te ще бъдат изразходвани за пенсии и други цели в пери-
ода 2017-2020 година, когато българите от т.нар. baby 
boom поколение, родени след 50-те години на XX век, ще 
се пенсионират. Фондът ще остане под шапката на пра-
вителството, но ще бъдат наети фирми за управление на 
активи, които да управляват портфолиото от инвестиции, 
съобразно ограниченията в законопроекта, казва Лаза-
ров. Средствата няма да бъдат изразходвани, докато не се 
докаже, че е наложително вливането на пари в пенсионната 
система, заяви Лазаров.

Сребърният фонд еже-
годно ще получава четвърт 
от бюджетния излишък, 
постъпленията от всички 
концесии и половината 
от приходите от привати-
зация. Но опозиционните 
партии и редица икономи-
чески аналитични звена 
пледират за по-голям дял 
от Бюджета за целите на 
фонда, както и за намаля-
ване на социално-осигу-
рителните вноски, които 
биха подпомогнали ико-
номиката повече, откол-
кото ако парите отиваха за 
инфраструктура и помощи 
за социално слаби. Според анализаторите, този вариант не 
е за пренебрегване, защото прилагането му не би накър-
нило бюджета. Засега управляващата коалиция, ръково-
дена от Българската социалистическа партия (БСП), пред-
почита да наблегне на други алтернативи.

Бюджет 2009

Изчисления на вестник “Капитал” сочат, че кабинетът 
спокойно може да си позволи да отмени подоходния и 
корпоративния данък и да приключи първото полугодие 
с бюджетен излишък от 1.4 милиарда лева. Ако правител-
ството не събираше социални осигуровки от данъкопла-
тците, бюджетният излишък би бил 1.27 милиарда лева. 
Това сочи, че има възможности за намаление на данъчната 
тежест, но за управляващата коалиция те са свързани с 
доза риск, който тя не желае да поеме.

На срещата си в Банско в края на юли, съветът на 
управляващата коалиция се договаря за намаление на 
данъчната тежест с 2.4% до края на 2008 година, като пен-
сионните осигуровки да бъдат намалени с 0.4%, а с още 
толкова и плащанията към държавния фонд, гарантиращ 

Το Ασημένιο Ταμείο θα λαμβάνει ετησίως ένα τέταρτο 
του δημοσιονομικού πλεονάσματος, τα έσοδα από όλες τις 
παραχωρήσεις και τα μισά από τα έσοδα της ιδιωτικοποίησης. 
Ωστόσο τα κόμματα της αντιπολίτευσης και μια σειρά από ομάδες 
για οικονομικές αναλύσεις συνηγορούν για μεγαλύτερο μερίδιο 
του προϋπολογισμού για τους σκοπούς του ταμείου, καθώς και 
για τη μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης -κάτι το οποίο 
θα βοηθούσε την οικονομία περισσότερο από το να πηγαίνουν 
τα χρήματα στην υποδομή και σε επιδόματα για τους κοινωνικά 
μειονεκτούντες. Όμως τώρα ο κυβερνητικός συνασπισμός, και 
συγκεκριμένα το Βουλγαρικό Σοσιαλιστικό Κόμμα (BSP), αρνείται 
να εξετάσει μια τέτοια επιλογή, αν και τα στοιχεία υποδεικνύουν 
ότι αυτό μπορεί να γίνει χωρίς αρνητικές επιπτώσεις για τον 
προϋπολογισμό.

προϋπολογισμός 2009

Σύμφωνα με υπολογισμούς της εφημερίδας “Καπιτάλ”, το υπουργικό 
συμβούλιο μπορεί με την ησυχία του να καταργήσει τους φόρους 
εισοδήματος των φυσικών και των νομικών προσώπων και πάλι να κλείσει 

το πρώτο εξάμηνο με δημοσιονομικό πλεόνασμα ύψους 1,4 δισ. λέβα. 
Εάν η κυβέρνηση δεν συγκέντρωνε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης από 
τους φορολογουμένους, το πλεόνασμα του προϋπολογισμού θα ήταν 
1,27 δισ. λέβα. Προφανώς υπάρχουν δυνατότητες για τη μείωση του 
φορολογικού βάρους, αλλά προς το παρόν η σοσιαλιστική κυβέρνηση 
επίμονα αποφεύγει παρόμοιες προτάσεις.

Σύμφωνα με τα βουλγαρικά ΜΜΕ, στη συνάντηση στο 
Μπάνσκο τέλη Ιουλίου, το συμβούλιο του κυβερνώντος 
συνασπισμού συμφώνησε σε μείωση του φορολογικού βάρους 
κατά 2,4% έως το τέλος του 2008, καθώς κατά 0,4% θα μειωθούν 
οι εισφορές για σύνταξη και κατά άλλο τόσο οι πληρωμές προς το 
Κρατικό Ταμείο που διασφαλίζει τους μισθούς των υπαλλήλων 
πτωχευµένων επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα προβλέπεται αύξηση 
κατά 2% των εισφορών ασφάλισης υγείας.

Το νέο πλαίσιο θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά το 2009. 
Επίσης τότε στον Προϋπολογισμό του 2009 για πρώτη φορά θα 
υπάρξει μια αλλαγή στην κατανομή του βάρους της κοινωνικής 
ασφάλισης μεταξύ εργαζομένων, εργοδοτών και κράτους, καθώς οι 
συντελεστές θα είναι ανάλογα 8-10-12 τοις εκατό. Έτσι οι πληρωμές 
των εργαζομένων θα παραμείνουν αμετάβλητες και εκείνες των 
εργοδοτών θα αυξηθούν. Το κράτος θα πληρώνει περίπου τόσο 
όσο και πριν, με τη μόνη διαφορά ότι αντί ως επιδότηση στον 

За	управляващата	коалиция	
облекчаването	на	данъчната	тежест		
е	свързано	с	доза	риск,	който	тя		
не	желае	да	поеме.
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προϋπολογισμό του NOI, τα χρήματα θα περιγραφούν στον 
απολογισμό ως κοινωνική ασφάλιση. Αναμένεται τα κονδύλια να 
έρθουν – και πάλι – από το δημοσιονομικό πλεόνασμα.

Οι λομπίστικες προσπάθειες του NDSV για μείωση των ποσών 
που καταβάλλονται από τους εργαζομένους αντιμετωπίζουν 
σοβαρή αντίσταση από τον Υπουργό Οικονομικών Πλάμεν 
Ορεσάρσκι και από τον κ. Οβτσάροφ. Σύμφωνα με τον κ. Ορεσάρσκι, 
οι προτάσεις του NDSV θα υπονομεύσουν τη σταθερότητα του 
κρατικού συνταξιοδοτικού ταμείου. Με τη σειρά του ο κ. Οβτσάροφ 
καλεί προς μια λογική προσέγγιση για να βρεθούν τα ακριβή 
επιχειρήματα υπέρ του γεγονότος ότι το νέο σχήμα θα μειώσει την 
παραοικονομία πριν πραγματοποιηθούν δραστικές μειώσεις του 
βάρους της κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων. 

Σύμφωνα με την εφημερίδα “Ντνέβνικ” οι μακροοικονομικοί 
δείκτες, στους οποίους θα βασιστεί ο Προϋπολογισμός του 2009 και 
οι οποίοι παρουσιάστηκαν από τον κ. Ορεσάρσκι στη συνάντηση 
στο Μπάνσκο, προβλέπουν: ΑΕΠ της τάξης 72,2 δισ. λέβα, αύξηση 
κατά 64,9 δισ. λέβα για φέτος, προβλεπόμενος ετήσιος πληθωρισμός 
του 4,2% , καθώς η αναθεωρημένη πρόβλεψη για φέτος είναι 6,7%, 
αμετάβλητο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ύψους 
21% του ΑΕΠ (21,1% για το 2008). Το δημοσιονομικό πλεόνασμα 
ξανά αναμένεται να είναι εντός του 3% του ΑΕΠ.

Το Υπουργείο Οικονομικών αναμένει το αμερικανικό νόμισμα 
να παραμείνει ασθενές και η συναλλαγματική ισοτιμία να είναι 1,2 
λέβ/δολάριο ΗΠΑ, αλλά βασική ένδειξη την οποία η κυβέρνηση 

заплатите на служителите на фалирали компании. Едно-
временно с това се предвижда здравните осигуровки да 
нарастнат с 2%.

Новата рамка ще бъде приложена за първи път през 2009 
година. За първи път тогава в Бюджет 2009 ще има промяна в 
разпределението на социално-осигурителната тежест между 
служители, работодатели и държава, като в процентно съот-
ношение то ще бъде 8-10-12. Така плащанията на служите-
лите ще останат непроменени, а тези на работодателите –  
увеличени. Държавата ще плаща приблизително толкова, 
колкото и преди, с единствената разлика, че вместо като 
бюджетна субсидия към НОИ, парите ще бъдат отчетени 
под формата на социални осигуровки. Очаква се средствата 
да дойдат – отново – от бюджетния излишък.

Лобистките усилия на НДСВ за намаление на сумите, 
изплащани от служителите, срещат сериозен отпор от 
министъра на финансите Пламен Орешарски и предсе-
дателя на парламентарната бюджетна комисия Румен 
Овчаров. Според Орешарски, предложенията на НДСВ 
ще подкопаят стабилността на държавния пенсионен 
фонд. На свой ред Овчаров призовава към разумен под-
ход и намиране на точните аргументи в полза на факта, 
че новата схема ще свие сивата икономика, преди да се 
направят драстични намаления в данъчно-осигурител-
ната тежест. 

Според в. “Дневник”, макроикономическите пока-
затели, на които ще стъпи Бюджет 2009, представени от 
Орешарски по време на срещата в Банско, са следните: 
прогнозен БВП – 72.2 милиарда лева, ръст – 64.9 милиарда 
лева за 2008 година; очаквана годишна инфлация за 2009 
година – 4.2%, сравнена с ревизирана прогноза от 6.7% 
за цялата 2008 година; непроменен дефицит по текущата 
сметка – 21% от БВП (21.1% за 2008 година). Бюджетният 
излишък отново се очаква да е в рамките на 3% от БВП.

Финансовото министерство очаква американската 
валута да остане слаба и обменният курс да е 1.2 лева за 
един щатски долар, но основен индикатор, който минис-
терството не уточни, е усреднената цена на суровия нефт, 
използвана при калкулиране на модела.

Параметрите на проектобюджет 2009 все още не са 
известни. От държавните институции е поискано в срок до 
29 август да съставят бюджетните си предложения за след-
ващата година заедно с прогнози за 2010 и 2011 година. 
Но изглежда две сфери – образование и здравеопазване, 
които кабинетът се ангажира да реформира, но направи 
малко в това отношение за трите години на власт – няма 
да получат увеличението, на което се надяват. Източници, 
запознати с преговорите в Банско, заявиха за в. “Дневник”, 
че заделените за образование средства ще бъдат съкратени 
до 4.2%, a средствата за здравеопазване – ще са по-малко 
от петте процента от БВП, поискани от здравния минис-
тър Евгений Желев.

Според разписаните от самото него срокове за 2009 
година, Министерството на финансите трябва да изготви 
проектобюджета до 26 септември, като държавните инсти-
туции ще могат да актуализират предложенията си до 
месец октомври. Процедурата се очаква да приключи на 
20 октомври с предаването на проектобюджета на прави-
телството. Кабинетът трябва да го одобри до 30 октомври 
и предаде най-късно до 31 октомври, с което се дава старт 
на парламентарните дебати по проектозакона.	

Министърът на извънредните ситуации Емел Етем, вляво, и Пламен 
Орешарски, в средата.



δεν προσδιόρισε είναι η μέση τιμή του αργού πετρελαίου, που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του μοντέλου.

Οι παράμετροι του Προϋπολογισμού του 2009 δεν είναι 
ακόμα γνωστές, καθώς από τα κρατικά θεσμικά όργανα ζητήθηκε 
με προθεσμία 29 Αυγούστου να προετοιμάσουν τις προτάσεις 
προϋπολογισμού τους για το επόμενο έτος, μαζί με προβλέψεις για το 
2010 και το 2011. Φαίνεται όμως ότι οι δύο τομείς – της εκπαίδευσης 
και της υγείας, στους οποίους το υπουργικό συμβούλιο ανέλαβε τη 
δέσμευση για μεταρρύθμιση αλλά έκανε ελάχιστα για το θέμα αυτό 
κατά τα τρία χρόνια του στην εξουσία, δεν θα λάβουν την αύξηση 
στην οποία ελπίζουν. Σίγουρες πηγές απο τις διαπραγματεύσεις στο 
Μπάνσκο δήλωσαν στην  εφημερίδα “Ντνέβνικ” ότι τα κονδύλια που 
προορίζονται για το εκπαιδευτικό σύστημα θα μειωθούν στο 4,2%, 
και τα κονδύλια για τη δημόσια υγεία- στο 5% του ΑΕΠ σύμφωνα με 
τα αιτήματα του υπουργού υγείας Ευγένι Ζέλεφ.

Σύμφωνα με τις προθεσμίες που το Υπουργείο Οικονομικών 
καταγράφει για το 2009, το Υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να 
συντάξει το σχέδιο του προϋπολογισμού μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου, 
καθώς τα κρατικά θεσμικά όργανα θα είναι σε θέση να ενημερώσουν 
τις προτάσεις τους μέχρι τον Οκτώβριο. Η διαδικασία αναμένεται 
να τελειώσει στις 20 Οκτωβρίου με την υποβολή του σχεδίου 
προϋπολογισμού στην κυβέρνηση. Το υπουργικό συμβούλιο 
πρέπει να το εγκρίνει μέχρι τις 30 Οκτωβρίου και να το υποβάλει 
στις 31 Οκτωβρίου το αργότερο, με το οποίο θα δοθεί και η έναρξη 
των κοινοβουλευτικών συζητήσεων σχετικά με νομοσχέδιο.	
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Η Υπουργός Εκτάκτων Καταστάσεων Εμέλ Ετέμ (αριστερά) και ο Πλάμεν 
Ορεσάρσκι (στη μέση).
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νέοι κανόνες
Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες αλλαγές στο νόμο για τα πιστωτικά 
ιδρύματα, όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που χορηγούν δάνεια 
θα περάσουν από καθεστώς κοινοποίησης σε καθεστώς εγγραφής 
στην Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας (BNB). 

Σήμερα ο αριθμός των ιδρυμάτων που χορηγούν δάνεια με τη 
μορφή πιστώσεων ή χρηματοδοτικών μισθώσεων είναι 400.

Μεταξύ των υποχρεωτικών απαιτήσεων για την εγγραφή είναι 
πληροφορίες σχετικά με τη μετοχική δομή της εταιρείας, την προ-
έλευση των κεφαλαίων, την κατάρτιση των διοικητικών στελεχών. 
Αναμένεται ο νόμος να εγκριθεί από το κοινοβούλιο το φθινόπωρο.

Η υψηλότερη πίστωση
Στα μέσα Ιουλίου η Eurobank EFG Bulgaria AD (Postbank) έκλεισε 
το μεγαλύτερο deal για την προσέλκυση εξωτερικής χρηματοδό-
τησης. Η τράπεζα, μέλος της Eurobank EFG Group, υπέγραψε 
διετές κοινοπρακτικό δάνειο ύψους 150 εκατ. ευρώ και με επιτόκιο 
EURIBOR + 65 μονάδες βάσης. Τα εισπραττόμενα ποσά θα χρη-
ματοδοτήσουν τις πρωτοβουλίες της τράπεζας για ανάπτυξη. Στον 
όμιλο συμμετέχουν 15 τράπεζες από επτά χώρες συμπεριλαμβανο-
μένων EFG Private Bank, DZ Bank, Landesbank Berlin, Αγροτική 
Τράπεζα της Ελλάδας και Erste Bank.

Η επέκταση συνεχίζεται
Ο ιδιοκτήτης της United Bulgarian Bank (UBB) η Εθνική Τράπεζα 
της Ελλάδας (NBG), αύξησε το μερίδιό του στη Finansbank, που 
είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, 
κατά 9,7% σε 94,4%. Η δυνατότητα για εξαγορά του μειοψηφικού 
πακέτου εμφανίζεται στους όρους της σύμβασης από το 2006, όταν 
η ελληνική εταιρεία αγόρασε το μερίδιο πλειοψηφίας του 76,8% 
από την FIBA Holding έναντι 1,91 δισ. ευρώ. Άλλα 7,9% η τράπεζα 
κατέχει μέσω της θυγατρικής της NBGI Holding. То μειοψηφικό 
πακέτο θα κοστίσει στην NBG 400 εκατ. ευρώ.

νέες επενδύσεις
Το ελληνικό ταμείο μετοχικού κεφαλαίου Global Finance, μέσω 
του ταμείου “Rastez” που διαχειρίζεται, αγόρασε στις αρχές 
Αυγούστου μερίδιο μειοψηφίας στην CallPoint New Europe. 
Η εταιρεία έχει δύο κέντρα εξυπηρέτησης πελατών στη Σόφια 
και στο Βουκουρέστι, καθώς μεταξύ των πελατών τους είναι οι 

нови правила
Според подготвяните промени в 
закона за кредитните институции, 
всички финансови институции 
отпускащи заеми ще преминат от 
уведомителен на регистрационен 
режим към Българската народна 
банка (БНБ).

В момента броят на институ-
циите, отпускащи заем под фор-
мата на кредит или лизинг са 400.

Сред задължителните изис-
квания за регистрация фигури-
рат информация за акционерната 
структура на дружеството, за 
произхода на средствата, ква-
лификация на мениджмънта. 
Очаква се законът да бъде одо-
брен от парламента наесен.

найголям кредит
В средата на месец юли Eurobank EFG Bulgaria AD 
(Пощенска банка) сключи най-голямата сделка по при-
вличане на външно финансиране. Банката, част от 
Eurobank EFG Group, подписа синдикиран двугодишен 
заем на стойност 150 милиона евро с лихва EURIBOR +  
65 базисни пункта. Получените средства ще финансират 
инициативите на банката за растеж. В синдиката участват 15 
банки от седем страни, сред които EFG Private Bank, DZ Bank, 
Landesbank Berlin, Agricultural Bank of Greece и Erste Bank.

експанзията продължава
Собственикът на Обединена българска банка (ОББ) Наци-
оналната банка на Гърция (NBG) увеличи дела си във 
Finansbank, листвана на Истанбулската фондова борса, с 
9.7% до 94.4%. Възможността за закупуване на миноритар-
ния пакет фигурира в условията на договора от 2006 година, 
когато гръцката компания закупува мажоритарния дял от 
76.8% от FIBA Holding срещу 1.91 милиарда евро. Други 7.9% 
банката държи чрез дъщерното си дружество NBGI Holding.
Миноритарният пакет ще струва на NBG 400 милиона евро.

нова инвестиция
Гръцкият фонд за дялов капитал Global Finance чрез упра-
влявания от компанията фонд “Растеж” закупи в началото на 
месец август миноритарен дял в CallPoint New Europe. Компа-
нията разполага с два центъра за клиенти в София и Букурещ, 
сред чиито клиенти са Eurobank EFG Bulgaria AD (Пощенска 
банка), Societe Generale, Vodaphone, Renault Nissan, UniCredit. 
С инвестицията на Global Finance ще се финансира открива-
нето на нови центрове в България и Румъния.

Годишни награди “Звездна лига”
През лятото на 2008 година AIG Life България проведе тради-
ционното за компанията събитие “Звездна лига”. Седемнай-
сет консултанти-членове на “Звездна лига” получиха профе-
сионално признание на три нива – платинено (4 награди), 
златно (9 награди) и сребърно (1 награда). Наградите бяха 
връчени тържествено от генералния директор на AIG Life 
България, г-н Георгиос Дедопулос.	

Финанси
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Закон в ремонт
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, 
внесен в деловодството на парламента, ще търси засилване на 
контрола в сектора. Една от поправките упълномощава пред-
седателя на Държавната агенция по туризъм да се разпорежда 
с бюджетните средства за развитието на сектора. Досега това 
се извършваше от Националния съвет по туризъм.

Други промeни търсят въвеждането на срочна катего-
ризация на туристическите обекти. Така всички те ще бъдат 
задължени да се пререгистрират на всеки пет години. Според 
законопроекта, ще се търси регламентирането на хостелите 
и апартаментите за гости като туристически обекти. Кмето-
вете от своя страна ще могат да проверяват дали обектите 
имат категоризация.

райониране
За първи път България ще популяризира туристическия си 
продукт, следвайки регионалния принцип. Това ще се случи, 
ако проектът на българската Държавна агенция по туризъм 
за обособяване на осем туристически региона бъде завършен 
успешно. По проекта се работи близо година и вече е избис-
трена концепцията и принципът на райониране на страната.

Осемте региона са Софийски, Рило-Пирински, Родопски, 
Тракийски, Черноморски, Старите български столици, Ста-
ропланински, Дунавски. Всеки район трябва да излъчи свой 
представител до есента, който ще извършва координационна 
дейност и ще може да кандидатства за финансиране от евро-
пейските фондове. 

курс към Гърция
Гърция е дестинацията с най-много посещения от български 
граждани за първото полугодие на 2008 година. За периода са 
отчетени 854 хиляди посещения до южната ни съседка, което 
представлява ръст от 117.6%, сочат предварителните данни 
на Националния статистически институт (НСИ). Следват 
Турция (573 хиляди посещения и ръст от 2.5%) и Румъния 
(238 хиляди посещения и ръст от 196.6%). Общо пътувани-
ята са се увеличили с 42.3% на годишна база до 2.9 милиона. 
Най-много са служебните (1.55 милиона). Пътуванията с 
цел туризъм наброяват 873 хиляди, а с цел гостуване – 366 

Eurobank EFG Bulgaria AD (Postbank), 
Societe Generale, Vodaphone, Renault, 
Nissan, UniCredit. Με την επένδυση της 
Global Finance θα χρηματοδοτηθεί το 
άνοιγμα νέων κέντρων στη Βουλγαρία 
και τη Ρουμανία.

Ετήσια βραβεία  
“star League”
Το καλοκαίρι του 2008 πραγματοποιήθηκε 
η ετήσια εκδήλωση της AIG Life Bulgaria: 
“Star League”. Δεκαεφτά σύμβουλοι – μέλη 
του Star League έλαβαν επαγγελματική 
αναγνώριση σε τρία επίπεδα – Πλατινένιο 
(4 βραβεία), Χρυσό (9 βραβεία) και Αργυρό 
(1 Βραβείο). Τα βραβεία απονεμήθηκαν 
από το Γενικό Διευθυντή της AIG Life 
Bulgaria κ. Γεώργιο Δεδόπουλο.	

νόμος υπό ανακατασκευή
Ένα νομοσχέδιο για τροποποίηση και συμπλήρωση του Νόμου 
Τουρισμού, που υποβλήθηκε στο κοινοβούλιο θα προσπαθήσει να 
ενισχύσει την εποπτεία στον τομέα. Μία από τις τροπολογίες εξου-
σιοδοτεί τον πρόεδρο του Κρατικού Οργανισμού Τουρισμού να δια-
θέτει τα χρήματα του προϋπολογισμού για την ανάπτυξη του τομέα. 
Μέχρι τώρα αυτό άνηκε στην αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου 
για τον Τουρισμό.

Άλλες τροποποιήσεις επιδιώκουν την εφαρμογή κατηγοριο-
ποίησης των τουριστικών καταλυμάτων για ορισμένο χρόνο. Με 
αυτό τον τρόπο, όλοι θα είναι υποχρεωμένοι να επανεγγράφονται 
κάθε πέντε χρόνια. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο ο σκοπός θα είναι 
να ρυθμιστούν οι ξενώνες και τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα ως 
τουριστικά καταλύματα. Οι δήμαρχοι, με τη σειρά τους, θα είναι σε 
θέση να ελέγχουν εάν τα καταλύματα έχουν κατηγοριοποιηθεί.

χωροταξικός τουριστικός σχεδιασμός
Για πρώτη φορά η Βουλγαρία θα προωθήσει το τουριστικό προϊόν της 
εφαρμόζοντας χωροταξικό τουριστικό σχεδιασμό. Αυτό θα συμβεί 
εάν το σχέδιο του βουλγαρικού Κρατικού Οργανισμού Τουρισμού για 
την οριοθέτηση οχτώ τουριστικών περιοχών ολοκληρωθεί επιτυχώς. 
Το σχέδιο αναπτύσσεται εδώ και σχεδόν ένα χρόνο και ήδη έχει 
καθοριστεί η έννοια και η αρχή της περιφερειοποίησης της χώρας.

Οι οκτώ περιοχές είναι: Σόφια, Ρίλα-Πίριν, Ροδόπη, Θράκη, 
Μαύρη Θάλασσα, Παλιές βουλγαρικές πρωτεύουσες, Στάρα 
Πλανινά, Περιοχή του Δούναβη. Κάθε περιοχή πρέπει να διορίσει 
αντιπρόσωπο μέχρι το φθινόπωρο, ο οποίος θα εκτελεί τις 
δραστηριότητες συντονισμού και θα μπορεί να υποβάλλει αιτήσεις 
για χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. 

προορισμός Ελλάδα
Η Ελλάδα είναι ο προορισμός με τις περισσότερες επισκέψεις 
Βουλγάρων πολιτών για το πρώτο εξάμηνο του 2008. Για την 
περίοδο καταγράφηκαν 854 χιλιάδες επισκέψεις στο νότιο γείτονα 
της Βουλγαρίας, το οποίο αποτελεί αύξηση της τάξης του 117,6%, 
δείχνουν τα προκαταρκτικά στοιχεία από την Εθνική Στατιστική 
Υπηρεσία (NSI). Ακολουθούν η Τουρκία (573 χιλιάδες επισκέψεις και 
αύξηση της τάξης του 2,5%) και η Ρουμανία (238 χιλιάδες επισκέψεις 
και αύξηση της τάξης του 196,6%).

Туризъм

τουρισμός
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хиляди. За същия период посещенията на чужденци в Бълга-
рия се увеличават с 18 на сто до 3.19 милиона.

Приходите от туризъм у нас до месец юни възлизат на 601 
милиона евро, което е ръст от 12% спрямо същия период на 
предходната година. За същия период българите са изхар-
чили в чужбина 638 милиона евро.

Повече туристи
Държавната агенция по туризъм (ДАТ) очаква броят на чуж-
дите туристи у нас да нарасне с 23%, а броят на българските 
туристи в чужбина – с 28.1% след края на летния сезон.

Анелия Крушкова, председател на ДАТ, призова за увели-
чение на бюджета на агенцията за рекламни дейности. Спо-
ред нея, агенцията би трябвало да разполага поне с 20 мили-
она – почти петкратно по-висока сума от настоящия бюджет, 
който е в размер на 4.3 милиона лева. 

алтернативният туризъм набира скорост
Алтернативният туризъм набира скорост в България, обяви 
Добромир Домусчиев, член на Българската асоциация за 
алтернативен туризъм и управител на туристическа агенция 
“Спация уайлдлайф”. Годишно близо 5000 чужденци, пре-
димно от Европа, САЩ и Австралия, се запътват към резер-
вати, обитавани от редки птици и цветя. Алтернативните 
туристи са по-малко на брой, но са по-платежоспособни, 
поради което този бизнес се разраства динамично, каза 
Андрей Ралев от сдружение за дивата природа “Балкани”.  
В момента на пазара за алтернативен туризъм има 10 фирми, 
седем от които са на пазара от 2-3 години.	

Συνολικά τα ταξίδια έχουν αυξηθεί κατά 42,3% σε ετήσια βάση 
φτάνοντας τα 2,9 εκατομμύρια. Οι περισσότερες είναι επισκέψεις 
εργασίας (1,55 εκατ.). Τα ταξίδια για τουριστικούς σκοπούς 
ανέρχονται σε 873 χιλιάδες, και για σκοπούς διαμονής – 366 χιλιάδες. 
Για την ίδια περίοδο οι επισκέψεις από ξένους στη Βουλγαρία 
αυξήθηκαν κατά 18 τοις εκατό φτάνοντας τα 3,19 εκατομμύρια.

Τα έσοδα από τον τουρισμό στη Βουλγαρία έως τον Ιούνιο 
ανήλθαν σε 601 εκατ. ευρώ, το οποίο αποτελεί αύξηση της τάξης 
του 12% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. 
Για την ίδια περίοδο οι Βούλγαροι έχουν ξοδέψει στο εξωτερικό 638 
εκατ. ευρώ. 

περισσότεροι τουρίστες
Ο Κρατικός Οργανισμός Τουρισμού (DAT) αναμένει ο αριθμός των 
ξένων τουριστών στη Βουλγαρία να αυξηθεί κατά 23% και ο αριθμός 
των Βουλγάρων τουριστών στο εξωτερικό – κατά 28,1% μετά το 
τέλος της καλοκαιρινής σεζόν.

Η Ανέλια Κρούσκοβα, πρόεδρος της DAT, επικαλέστηκε την 
αύξηση του προϋπολογισμού του οργανισμού για διαφημιστικές 
δραστηριότητες. Σύμφωνα με αυτήν, ο οργανισμός θα έπρεπε 
να διαθέτει τουλάχιστον 20 εκατομμύρια – σχεδόν πέντε φορές 
μεγαλύτερο ποσό από τον τρέχοντα προϋπολογισμό ύψους 4,3 εκατ. 
λέβα. 

ο εναλλακτικός τουρισμός αναπτύσσεται 
γρήγορα
Ο εναλλακτικός τουρισμός αναπτύσσεται γρήγορα στη Βουλγαρία, 
ανακοίνωσε ο κ. Ντομπρομίρ Ντομουστσίεφ, μέλος του Βουλγαρικού 
Συνδέσμου για Εναλλακτικό Τουρισμό και διευθυντής του 
ταξιδιωτικού πρακτορείου “Spatsiya wildlife”. Ετησίως περίπου 5000 
ξένοι, κυρίως από την Ευρώπη, ΗΠΑ και Αυστραλία ταξιδεύουν 
προς φυσικά καταφύγια όπου κατοικούν σπάνια πουλιά και 
λουλούδια. Οι εναλλακτικοί τουρίστες είναι λιγότεροι σε αριθμό 
αλλά πιο φερέγγυοι, και γι’αυτό αυτή η επιχείρηση αναπτύσσεται 
δυναμικά, λέει ο κ. Αντρέι Ράλεφ από την οργάνωσης άγριας φύσης 
“Balkani”. Σήμερα στην αγορά για εναλλακτικές μορφές τουρισμού 
υπάρχουν 10 εταιρείες, επτά από τις οποίες είναι στην αγορά εδώ και 
2-3 χρόνια.	

Телекомуникации		
и	медии

τηλεπικοινωνίες και 
μέσα ενημέρωσης
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Без GsM 4
Комисията за регулиране на съобщенията прекрати проце-
дурата по определяне на четвърти GSM оператор. Решението 
е взето след като експерти на комисията откриват непълноти 
в документацията на единствения кандидат – регистрира-
ната в Лихтенщайн фирма “Телко”. Така трите оператора в 
България остават “Мобилтел”, “Глобул” и “Вивател”.

χωρίς GsM 4
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων της 
Βουλγαρίας τερμάτισε τη διαδικασία για επιλογή τέταρτου φορέα 
εκμετάλλευσης GSM. Η απόφαση λήφθηκε αφού εμπειρογνώμονες 
της επιτροπής ανακάλυψαν αδύνατα σημεία στην τεκμηρίωση 
του μοναδικού υποψηφίου, της εγγεγραμμένης στο Λιχτενστάιν 
εταιρείας “Telko”. Έτσι, οι τρεις πάροχοι κινητής τηλεφωνίας στη 
Βουλγαρία παραμένουν οι Mobiltel, Globul και Vivatel.

ο τηλεοπτικός σταθμός nOVa tV με 
καινούριο ιδιοκτήτη
Ο ελληνικός όμιλος Antenna συμφώνησε να πουλήσει το 100% του 
NOVA TV στον όμιλο Modern Times Group (MTG). Η αξία της 
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нова тВ с нов собственик
Гръцката група “Антена” се съгласи да продаде 100% от “Нова 
ТВ” на Modern Times Group (MTG). Стойността на сделката е 
620 милиона евро. Скандинавската телевизионна група вече 
присъства на българския медиен пазар чрез каналите “Диема”. 
MTG държи 50% от “Болкън Медиа Груп”, собственик на “Диема”. 
“Нова ТВ” държи дял от 32% на българския рекламен пазар.

Бтк продава дъщерна компания
“БТК Контакт” ЕООД, дъщерна компания на “Българска 
телекомуникационна компания” (БТК), вече е собственост 
на “Софика Груп”, фирма, специализирана в сферата на кон-
такт център услугите. Продажбата, извършена на 8 август, 
е в унисон със стратегията на БТК да се концентрира върху 
основния си бизнес, съобщиха от БТК.

“БТК Контакт”, управляваща национални и междуна-
родни контактни центрове, обслужва фирми от 17 страни, 
сред които Великобритания, Германия, Испания, Италия.	

συναλλαγής είναι 620 εκατ. ευρώ. Ο σκανδιναβικός τηλεοπτικός 
όμιλος ήδη είχε παρουσία στη βουλγαρική αγορά των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης μέσω των καναλιών Diema. Ο MTG κατέχει το 50% του 
Balkan Media Group, ιδιοκτήτη του Diema.

Ο “NOVA TV” κατέχει μερίδιο 32% της βουλγαρικής αγοράς 
διαφήμισης.

Η Btc πουλάει θυγατρική εταιρεία
Η BTC Contact Ltd., θυγατρική της Bulgarian Telecommunications 
Company (BTC) είναι πλέον ιδιοκτησία της Sofica Group – μια 
εταιρεία εξειδικευμένη στον τομέα των υπηρεσιών κέντρων επαφής. 
Η πώληση που πραγματοποιήθηκε στις 8 Αυγούστου είναι 
σύμφωνη με τη στρατηγική της BTC να συγκεντρωθεί στην κύρια 
δραστηριότητά της, ανακοίνωσαν από τη BTC.

Η BTC Contact διαχειρίζεται εθνικά και διεθνή κέντρα επαφής 
και εξυπηρετεί εταιρείες από 17 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 
Βρετανίας, Γερμανίας, Ισπανίας, Ιταλίας.	  

Търговия	
на	дребно

λιανικό εμπόριο
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Vivartia продължава експанзията
Гръцката група за хранителни продукти Vivartia, която 
присъства в България чрез “Обединена млечна компания” 
(OMK), Goody’s и Flocafé, планира инвестиции на стойност 
125 милиона евро тази година. От общата сума 75 милиона 
евро са заделени за чуждестранните пазари. 

В България и Румъния инвестициите ще са насочени към 
засилване на позициите на пазара на замразени храни, както 
и на тестени изделия с марката “7 Days”. Компанията планира 
да предприеме навлизане на пазарите в Сърбия и Албания до 
края на тази година. 

MaD закупува половината акции на 
Metropolis
MAD Group, гръцката медийна група, специализирана в облас-
тта на музиката и услугите, закупи 49.9% от Metropolis, гръцката 
музикална и развлекателна верига магазини. След приключ-
ването на сделката, акционерната структура на Metropolis ще 
включва две имена – MAD и фамилия Topitzis с 50.1%.

Metropolis притежава 12 магазина, 300 служители и обо-
рот от 40 милиона евро, което й отрежда дял от 40% от музи-
калните продажби в Гърция.

Η Vivartia συνεχίζει την επέκταση
Ο ελληνικός όμιλος τροφίμων Vivartia, ο οποίος έχει παρουσία στη 
Βουλγαρία μέσω της United Milk Company (UMC), Goody’s και 
Flocafé, σχεδιάζει επενδύσεις ύψους 125 εκατ. ευρώ φέτος. Από το 
συνολικό ποσό 75 εκατ. ευρώ προορίζονται για τις ξένες αγορές. 

Στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία οι επενδύσεις θα στοχεύουν στην 
ενίσχυση των θέσεων στην αγορά κατεψυγμένων τροφίμων καθώς 
και των ζυμαρικών με την εμπορική επωνυμία “7 Days”. Η εταιρεία 
σχεδιάζει διείσδυση στις αγορές της Σερβίας και της Αλβανίας μέχρι 
το τέλος της χρονιάς. 
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нова верига за бързо хранене
“Белла България” ще открие 120 заведения за бързо хранене 
под марката “Лакис”. Заведенията ще са под управлението на 
франчайз веригата “Лакис Франчайзинг” АД. До момента, 
компанията е отворила 47 заведения и е направила инвес-
тиции на стойност 1.5 милиона евро. Прoдуктите от точени 
кори и бутер тесто ще се пекат на място. Основни конкуренти 
на “Лакис” са унгарската верига за закуски Fornetti Franchise, 
както и веригата за бързо хранене “Чичо Хранко”.

iKea влиза в България
Гръцката фирма Fourlis, компанията, която държи правата на 
IKEA за България, закупи близо 60 декара земя. Договорът за 
придобиване на парцела бе подписан след близо две години 
търсене на подходящ парцел за първия магазин на шведската 
мебелна верига. Теренът се намира в софийския квартал 
“Малинова долина”, на кръстовището на околовръстния път 
и “Бистришко шосе”.

лиДл стартира през 2010
Първите магазини на германската търговска верига за про-
дажба на бързооборотни стоки “Лидл” ще заработят през 2010 
година, съобщи компанията. До края на годината ще запо-
чне строителството на общо шест магазина, а следващата –  
на нови пет обекта. Инвестициите на “Лидл” включват и 
строителството на нов дистрибуционен център. Изгражда-
нето му ще започне след като проектът получи одобрение в 
Германия.	

Η MaD εξαγοράζει τις μισές μετοχές της 
Metropolis
Η MAD Group – ελληνικός όμιλος μέσων μαζικής ενημέρωσης 
που ειδικεύεται στον τομέα της μουσικής και των υπηρεσιών 
αγόρασε το 49,9% της Metropolis – ελληνική αλυσίδα μουσικής και 
ψυχαγωγίας. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής η μετοχική 
δομή της Metropolis θα αποτελείται από δύο ονόματα: MAD και το 
επώνυμο Topitzis με 50,1%. Η Metropolis διαθέτει 12 καταστήματα, 
300 υπαλλήλους και τζίρο 40 εκατ. ευρώ, το οποίο της εξασφαλίζει 
μερίδιο 40% των πωλήσεων μουσικής στην Ελλάδα.

νέα αλυσίδα fast food
Η Bella Bulgaria θα ανοίξει 120 εστιατόρια fast food με την εμπορική 
επωνυμία “Lakis”. Τα καταστήματα θα είναι υπό τη διαχείριση της 
αλυσίδας franchise Lakis Franchising S.A. Μέχρι στιγμής, η εταιρεία 
έχει ανοίξει 47 καταστήματα και έχει κάνει επενδύσεις ύψους 1,5 
εκατ. ευρώ. Τα προϊόντα σφολιάτας θα ψήνονται επί τόπου. Βασικοί 
ανταγωνιστές της Lakis είναι η ουγγρική αλυσίδα Fornetti Franchise, 
καθώς και η αλυσίδα fast food Uncle Hranko. 

Η iKea έρχεται στη βουλγαρία 
Η ελληνική εταιρεία Fourlis, η εταιρεία που κατέχει τα δικαιώματα 
της ΙΚΕΑ για τη Βουλγαρία, αγόρασε οικόπεδο περίπου 60 εκταρίων. 
Η συμφωνία για την απόκτηση του οικοπέδου υπεγράφη μετά από 
σχεδόν δύο χρόνια αναζήτηση για κατάλληλο μέρος για το πρώτο 
κατάστημα της σουηδικής αλυσίδας επίπλων. Το οικόπεδο βρίσκεται 
στη συνοικία της Σόφιας Malinova dolina στη διασταύρωση της 
περιφερειακής οδού με το δρόμο Bistrishko shose.	
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фермерите на 
протест
Земеделският минис-
тър Валери Цветанов 
не успя да осигури суб-
сидиите от 60 милиона 
лева за 2008 година, 
а млекопроизводите-
лите решиха, че няма 
да спрат протестите, 
докато фонд “Земе-
делие” не изплати 
субсидиите за качест-
вено мляко за март, април и юли. Румънски фермери също 
се присъединиха към протеста на българските си колеги, 
които за кратко блокираха прохода Шипка. През последните 
две години популацията на крави, кози и овце в България е 
намаляла с 7-8%.

Пониско ДДс за храни
Българската асоциация на хранителната и питейна индустрия 
съвместно с представители на финансовото министерство, 
на Националната агенция по приходите и експерти от храни-
телния бранш ще сформира работна група за обсъждането 
на възможността за намаляване на ДДС на храните. Според 
експертите на асоциацията ставката може да бъде намалена 
до десет процента. Димитър Зоров, председател на асоциа-
цията, твърди, че такава ставка ще доведе до изсветляване на 
икономиката и би балансирала евентуалното увеличение на 
цените на храните.

само изрядни саПарД проекти 
Вицепремиерът Меглена Плугчиева обяви, че Брюксел е 
разрешил на България да финансира от бюджета плащания 
по програмата САПАРД само за изрядни проекти. Плаща-
нията по програмата бяха спрени, след като ОЛАФ установи 
източване на средства по проекти, финансирани от САПАРД 
от бизнесмените Людмил Стойков и Марио Николов. Над 
3500 са одобрените проекти по САПАРД, а повече от 2800 са 
изпълнени, в резултат на което над 2 милиарда лева са влезли 
в аграрния сектор и хранително-вкусовата промишленост, 
заяви Плугчиева.

рибопроизводители за пониско ДДс
Българските рибопроизводители искат равни икономически 
условия с останалите страни членки в ЕС и особено с голе-
мите си конкуренти от Гърция. Националната асоциация по 
рибарство и аквакултури в България (НАРибА-БГ) предлага 
ставката по ДДС върху цената на рибата да бъде изравнена 
с тази в ЕС. В Гърция ДДС върху тази цена е нулев. Друго 
искане на рибопроизводителите е да бъдат освободени от 
дължимия акциз върху горивата, които се използват в про-
изводството.	

οι αγρότες διαμαρτύρονται
Ο Υπουργός Γεωργίας Βαλέρι Τσβετάνοφ δεν κατάφερε να 
εξασφαλίσει τις επιδοτήσεις των 60 εκατομμυρίων λέβα για το 2008 
και οι γαλακτοπαραγωγοί αποφάσισαν ότι δεν θα σταματήσουν τις 
διαμαρτυρίες εάν δεν τους καταβληθούν άμεσα οι επιδοτήσεις για 
το γάλα για το Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Ιούλιο από το Ταμείο 
Γεωργίας. Ρουμάνοι αγρότες επίσης πήραν μέρος στη διαμαρτυρία των 
Βουλγάρων συναδέλφους τους και έκλεισαν για λίγη ώρα το πέρασμα 
Shipka. Κατά τα τελευταία δύο χρόνια ο πληθυσμός των αγελάδων, 
αιγών και προβάτων στη Βουλγαρία έχει μειωθεί κατά 7-8%.

μειωμένος συντελεστής φπΑ για τα τρόφιμα
Ο Σύνδεσμος Βουλγαρικών Βιομηχανιών Τροφίμων και Ποτών 
μαζί με εκπροσώπους του υπουργείου οικονομικών, του Εθνικού 
Οργανισμού των Έσοδων (NAP) και εμπειρογνώμονες από τη 
βιομηχανία τροφίμων θα σχηματίσει ομάδα εργασίας για να 
συζητήσουν το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ για τα τρόφιμα. 
Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες του συλλόγου ο συντελεστής 
μπορεί να μειωθεί κατά έως δέκα τοις εκατό. Ο κ. Ντιμίταρ Ζόροφ, 
Πρόεδρος του συλλόγου, ισχυρίζεται ότι αυτός ο συντελεστής θα 
οδηγήσει σε “άσπρισμα” της μαύρης οικονομίας και θα ισορροπήσει 
ενδεχόμενη αύξηση στις τιμές των τροφίμων.

μόνο άψογα έργα saparD 
Η Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Μεγκλένα Πλουγκτσίεβα 
ανακοίνωσε ότι από τις Βρυξέλλες επέτρεψαν στη Βουλγαρία να 
χρηματοδοτήσει από τον προϋπολογισμό επιδοτήσεις στο πλαίσιο 
του προγράμματος SAPARD και μόνο για άψογα έργα. Οι επιδοτήσεις 
στο πλαίσιο του προγράμματος ακυρώθηκαν αφού η OLAF 
διαπίστωσε υπεξαίρεση κονδυλίων από έργα που χρηματοδοτούνται 
από το SAPARD εκ μέρους των επιχειρηματιών Λιουντμίλ Στόικοφ 
και Μάριο Νικόλοφ. Πάνω από 3500 έργα SAPARD έχουν εγκριθεί, 
καθώς περισσότερα από 2800 έχουν ολοκληρωθεί με αποτέλεσμα 
πάνω από 2 δισ. λέβα να μπουν στον τομέα της γεωργίας και της 
βιομηχανίας τροφίμων, είπε η κ. Πλουγκτσίεβα.

οι επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας υπέρ 
μειωμένου συντελεστή φπΑ
Οι βουλγαρικές επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας θέλουν ίσες 
οικονομικές συνθήκες με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ και 

Земеделие

γεωργία
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Енергетика
еко България придобива бензиностанци
ите на опет айгаз
Собственикът на „ЕКО България“ – Hellenic Petroleum S. A. –  
обяви придобиването на 100% от „Опет Айгаз България» 
ЕАД. Опет Айгаз управлява мрежа от 17 бензиностанции в 
България. Така броят на бензиностанции ЕКО се увеличава 
на 78. Част от сделката са още три петролни бази със страте-
гическо разположение, една от които в София и няколко пар-
цела, определени за изграждане на нови бензиностанции. 

Сделката е предмет на одобрение от страна на съответ-
ните органи, съблюдаващи конкуренцията.

“консорциум енергия мк” купи тец 
“Бобов дол” 
“Консорциум Енергия МК” е новият собственик на ТЕЦ 
“Бобов дол”, след като Надзорният съвет на Агенцията за 
приватизация одобри договора за продажба. Договорът 
бе подписан на 1 септември. Контролираният от Христо 
Ковачки консорциум ще плати 100 милиона лева и ще трябва 
да инвестира 35 милиона лева за пет години. Друго условие 
по сделката е да се изкупуват не по-малко от 1.7 милиона тона 
годишно български въглища до края на 2011 година. Очаква 
се продажната цена да бъде платена преди края на годината.

1.6 милиарда евро от парникови квоти
България ще може може да продаде малко повече от 42 мили-
она квоти и до 2020 година в бюджета ще постъпят около 1.6 
милиарда евро, се казва в доклад на Брюксел. Европейската 
комисия предлага от 2013 година квотите, които ще се пре-
доставят в сектор „Енергетика“, да се продават на търг, а не да 
се разпределят на операторите на инсталации безплатно.

таван на бензина в Гърция
Около 1.17-1.20 евро за литър ще бъде максималната цена на 
бензина в Гърция, ако идеята бъде одобрена от регулаторния 
енергиен орган. Цената ще бъде определена на база на цената 
на дребно на бензина в област Атика, като ще се калкулират 
и транспортните разходи. В момента средната цена на безо-
ловния бензин е около 1.2 евро за литър.	

Текстил
миролио разследвана за внос
“Миролио груп” е разследвана за покупката на съмнително 
фалиралия холдинг “Раумер” и по този повод италианската 
полиция спря от износ за България машини за 3 милиона 
евро на компанията. Значителна част от оборудването на 
“Раумер” е било изнесено в България. Българското поделе-
ние на “Миролио” управлява три текстилни предприятия в 
Сливен и фабрики в Нова Загора и Елин Пелин.	

ιδιαίτερα με τους κυριότερους ανταγωνιστές τους από την Ελλάδα. 
Ο Εθνικός Σύλλογος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών στη Βουλγαρία 
(NARiBA-BG) προτείνει ο συντελεστής ΦΠΑ για τα ψάρια να 
γίνει ίσος με αυτόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ελλάδα ο ΦΠΑ 
για τα ψάρια είναι μηδέν. Ένα άλλο αίτημα των παραγωγικών 
επιχειρήσεων ιχθυοκαλλιέργειας είναι να εξαιρεθούν από τον 
ειδικό φόρο κατανάλωσης που καταβάλλεται για τα καύσιμα που 
χρησιμοποιούνται στην παραγωγή.	

Ενέργεια
Η επέκταση της eko Bulgaria συνεχίζεται
Ο ιδιοκτήτης της Eko Bulgaria – Ελληνικά Πετρέλαια Α. Ε., 
ανακοίνωσε την εξαγορά του 100% της Opet Aygaz Bulgaria 
S.A. Η Opet Aygaz διαχειρίζεται δίκτυο 17 πρατηρίων βενζίνης 
στη Βουλγαρία. Έτσι ο αριθμός των πρατηρίων βενζίνης Eko 
αυξάνεται σε 78. Μέρος της συναλλαγής είναι ακόμα τρεις 
πετρελαϊκές εγκαταστάσεις με στρατηγική τοποθεσία, μια από τις 
οποίες είναι στη Σόφια και μερικά οικόπεδα που προορίζονται για 
την κατασκευή νέων πρατηρίων βενζίνης. 

Η συναλλαγή υπόκειται στην έγκριση των ρυθμιστικών αρχών 
που είναι υπεύθυνες για την παρακολούθηση του ανταγωνισμού.

Η consortium energia MK αγόρασε το 
εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας “Bobov Dol” 
Η Consortium Energia MK είναι ο νέος ιδιοκτήτης του εργοστασίου 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας “Bobov Dol”, αφού το εποπτικό 
συμβούλιο του Οργανισμού Ιδιωτικοποιήσεων ενέκρινε τη σύμβαση 
πώλησης. Η κοινοπραξία που ελέγχεται από τον Χρήστο Κοβάτσκι θα 
καταβάλει 100 εκατ. λέβα και θα πρέπει να επενδύσει 35 εκατομμύρια 
λέβα για πέντε χρόνια. Ένας άλλος όρος της συναλλαγής είναι να 
εξαγοράζονται ετησίως όχι λιγότερα από 1,7 εκατομμύρια τόνους 
βουλγαρικού άνθρακα μέχρι το τέλος του 2011.

1,6 δισ. ευρώ από ποσοστώσεις εκπομπής αερίων
Η Βουλγαρία θα μπορέσει να πουλήσει λίγο περισσότερα από 42 
εκατ. δικαιώματα εκπομπής αερίων που προκαλούν το φαινόμενο 
θερμοκηπίου και ως το 2020 στον προϋπολογισμό θα εισπραχθούν 1,6 
δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία μιας έκθεσης από τις Βρυξέλλες. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει από το 2013 οι ποσοστώσεις που 
θα παρέχονται στον τομέα Ενέργειας να πωλούνται σε δημοπρασία, 
και όχι να κατανέμονται στους φορείς εκμετάλλευσης των 
εγκαταστάσεων δωρεάν.
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πλαφόν στη βενζίνη στην Ελλάδα 
Περίπου 1.17-1.20 ευρώ ανά λίτρο θα είναι η μέγιστη τιμή της 
βενζίνης στην Ελλάδα, αν η ιδέα εγκριθεί από τη ρυθμιστική αρχή 
ενέργειας. Η τιμή θα προσδιορισθεί με βάση την τιμή λιανικής 
πώλησης της βενζίνης στην περιοχή της Αττικής, καθώς θα 
χρεώνεται και το κόστος μεταφοράς. Σήμερα η μέση τιμή της 
αμόλυβδης βενζίνης είναι περίπου 1,2 ευρώ ανά λίτρο. 	

υφαντουργία
Η Miroglio ανακρίνεται για εισαγωγές 
Η Miroglio Group ανακρίνεται για την αγορά του ομίλου 
Raumer ο οποίος κηρύχθηκε σε πτώχευση κάτω από ύποπτες 
συνθήκες και με την αφορμή αυτή η ιταλική αστυνομία διέκοψε 
την εξαγωγή προς τη Βουλγαρία μηχανημάτων της εταιρείας 
αξίας 3 εκατ. ευρώ. Σημαντικό μέρος του εξοπλισμού του Raumer 
έχει εξαχθεί στη Βουλγαρία. Το βουλγαρικό υποκατάστημα της 
Miroglio διαχειρίζεται τρεις κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις 
στο Σλίβεν και εργοστάσια στη Νόβα Ζαγκόρα και το Ελίν 
Πελίν. 	

Строителство
Все нагоре
Средното поскъпване на жилищните имоти в областните 
градове достигна 17% на годишна база през първите шест 
месеца на 2008 година, се казва в изследване на “Адрес Недви-
жими имоти”. Русе, Пловдив и Велико Търново водят класа-
цията, докато София е на четвърто място с покачване от 21% 
за периода. Най-ниски са цените в Ямбол, където реални 
сделки се сключват на цена от 402 евро за кв.м. жилищна 
площ. Най-много се търси новото строителство, следвано от 
панелните и ЕПК жилища, се казва в доклада.

350 хиляди евро за къща в Гърция
Еднофамилните къщи в гръцките курорти се продават на стар-
това цена от 350 хиляди евро и все повече заможни българи 
предпочитат да инвестират в тях, а не в имоти по българското 
Черноморие. Освен това, активният курортен сезон в Гърция 
продължава от април до октомври, което означава, че имотът 
може да бъде отдаван под наем, когато не се обитава. София 
е само на 400 километра от трите ръкава на Халкидическия 
полуостров и вилните зони на Кавала, което е дори по-малко 
от разстоянието до някои градове по Черно море.

инвестициите в недвижими имоти намаляват
Чуждите инвестиции в недвижими имоти да намалели до 
727.1 милиона евро през първата половина на 2008 година, 
сравнено с 877 милиона евро за същия период на предход-
ната година. Австрия води класацията по обем на чужди 
инвестиции (във всички сектори) със 17.8% от общия раз-
мер, следвана от Германия с 13.6% и Гърция с 11.8%. Отра-
сълът “Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност 
и бизнес услуги” води класацията с 600 милиона евро преки 
чужди инвестиции.

Повече разрешителни за строеж
Според данни на Националния статистически институт има 
ръст от 20% на разрешителните за строеж на нови сгради 
през второто тримесечие на годината, които са достигнали 
общо 4335 броя. От друга страна, броят им е спаднал със 7% 

Сн
им

ка
:	R

eu
ite

rs

на годишна база. Новите разреши-
телни за строеж на жилищни сгради са 
2700, а София води по този показател с 
319 разрешителни, следвана от Плов-
див – 289, и Варна – 280.

България с найевтини 
жилища в ес
Макар че на годишна база пазарът расте 
не в проценти, а в пъти, България си 
остава страната с най-евтини жилища 
в ЕС, показват данни на компаниите за 
недвижими имоти. На практика, осо-
бено в столицата, най-скъпи са старите 
жилища в центъра, които са ограничен 
брой. Тези оферти са оскъдни в сравне-
ние с тези за продажби на зелено или на 
сгради в строеж.	
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κατασκευαστική 
βιομηχανία
και εις ανώτερα
Η μέση αύξηση των τιμών οικιστικών ακινήτων στις περιφερειακές 
πόλεις έφτασε το 17% κατά τους πρώτους έξι μήνες της χρονιάς 
σε ετήσια βάση, αναφέρεται σε μελέτη της Address Real Estate. 
Στις πρώτες τρεις θέσεις είναι οι πόλεις Ρούσε, Πλόβντιβ και 
Βελίκο Τάρνοβο, ενώ η Σόφια κατέχει την τέταρτη θέση με 
αύξηση της τάξης του 21% για την περίοδο. Οι χαμηλότερες τιμές 
είναι στο Γιάμπολ, όπου στις πραγματικές συναλλαγές οι τιμές 
αρχίζουν από 402 ευρώ ανά τ.μ. Η μεγαλύτερη είναι η ζήτηση 
για σπίτια καινούριας κατασκευής και μετά είναι οι πιο παλιές 
προκατασκευασμένες κατοικίες, αναφέρεται στην έκθεση.

350 χιλ. ευρώ για σπίτι στην Ελλάδα 
Οι μονοκατοικίες στα ελληνικά θέρετρα πωλούνται σε τιμές που 
αρχίζουν από τα 350 χιλ. ευρώ και όλο και πιο πολλοί πλούσιοι 
Βούλγαροι προτιμούν να επενδύουν σε αυτές, παρά σε ακίνητα 
στη βουλγαρική ακτή της Μαύρης Θάλασσας. Επιπλέον, η 
διάρκεια της τουριστικής σεζόν στην Ελλάδα συνεχίζει από τον 
Απρίλιο έως τον Οκτώβριο, γεγονός που σημαίνει ότι το ακίνητο 
μπορεί να ενοικιάζεται όταν δεν κατοικείται. Η Σόφια βρίσκεται 
μόλις 400 χιλιόμετρα από τα τρία πόδια της Χαλκιδικής και τις 
εξοχικές περιοχές   της Καβάλας,  απόσταση που είναι μικρότερη 
από  ορισμένες πόλεις της Μαύρης  Θάλασσας.

μειωμένες οι επενδύσεις σε ακίνητα
Οι ξένες επενδύσεις σε ακίνητα μειώθηκαν σε 727,1 εκατ. ευρώ 
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008, σε σύγκριση με 877 εκατ. ευρώ 
για την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Η Αυστρία κατέχει 
την πρώτη θέση σε όγκο ξένων επενδύσεων (σε όλους τους τομείς) 
με 17,8% του συνόλου, ακολουθούμενη από τη Γερμανία με 13,6% 
και την Ελλάδα με 11,8%. Ο κλάδος “Συναλλαγές με ακίνητα, 
υπηρεσίες ενοικίασης και επιχειρηματικές δραστηριότητες” έχει 
την πρωτιά στη σειρά κατάταξης με 600 εκατ. ευρώ άμεσες ξένες 
επενδύσεις.

περισσότερες άδειες κατασκευής
Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας υπάρχει 
αύξηση της τάξης του 20% στον αριθμό των αδειών για κατασκευή 
νέων κτιρίων κατά το δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς, καθώς 
συνολικά ανέρχονται σε 4335. Από την άλλη όμως ο αριθμός τους 
μειώθηκε κατά 7% σε ετήσια βάση. Οι νέες άδειες κατασκευής 
οικιστικών κτιρίων είναι 2700, και η Σόφια είναι η πρώτη με βάση 
αυτόν το δείκτη με 319 άδειες, ακολουθούμενη από το Πλόβντιβ- 
289 και τη Βάρνα – 280.

στη βουλγαρία οι  πιο φτηνές κατοικίες της ΕΕ 
Αν και σε ετήσια βάση η αγορά εξελίσσεται όχι σε ποσοστά 
αλλά σε φορές, η Βουλγαρία παραμένει η χώρα με τις πιο φθηνές 
κατοικίες στην ΕΕ, δείχνουν τα στοιχεία των κτηματομεσιτικών 
εταιρειών. Στην πράξη, ειδικά στην πρωτεύουσα, οι ακριβότερες 
είναι οι παλιές κατοικίες στο κέντρο, οι οποίες είναι περιορισμένες 
σε αριθμό. Είναι λίγες αυτές οι προσφορές σε σύγκριση με εκείνες 
για προκαταρκτικές πωλήσεις ή για κτίρια υπό κατασκευή.	
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Дългосрочна битка, започнала сравнително късно. 
Така накратко може да се опише щурмуването на 
България от Hellenic Petroleum.

“За нас България не е Елдорадо, тук сме 
задълго”, споделя Янис Поликандриотис, изпъл-

нителен директор на Еко България ЕАД, местният клон за 
продажба на горива на дребно на гръцкия петролен гигант.

Компанията се установява в България през 2002 година –  
време, в което пазарът вече “прелива”, според Поликандрио-
тис. Международната конкуренция в лицето на Shell, OMV и 
LUKoil вече е разгърналa позициите си в национален мащаб и –  
съвместно с местния лидер и ветеран в индустрията “Петрол” –  
вече са сформирали Голямата четворка. Активите им, наред с 
тези на множеството малки играчи, са нашарили картата на 
бензиностанциите в България до степен, в която бензиностан-
циите на глава от населението надвишават средната за Евро-
пейския съюз (ЕС) стойност. Според неофициални данни, 
цитирани от в. “Дневник”, 3500 бензиностанции в България 
продават около 1.66 милиона тона гориво годишно.

В комбинация с факта, че страната държи най-ниските 
цени на горивата в ЕС, България не бе лесна за покоряване, 
казва Поликандриотис, но въпреки всичко “представляваше 
обещаващ пазар, който си струваше да бъде включен в стра-
тегическото портфолио на Hellenic Petroleum”.

Без помайване

Предвид създалата се, и не позволяваща мудност, ситуа-
ция, Еко започва битката с времето и конкуренцията… чрез 
агресивна експанзия.

“Ако искахме да сме значим фактор, трябваше да се развиваме 
бързо“, разказва Поликандриотис, връщайки се към стратегиче-
ските размисли в началото. Ето защо са заделени солидните 300 
милиона лева за построяването на 110 бензиностанции, като 
целта е постигането на пазарен дял от 10% до 2011 година.

Είναι μια μακροπρόθεσμη μάχη, η οποία ξεκίνησε σχετικά αργά. 
Έτσι περιγράφεται συνοπτικά η εισβολή της Hellenic Petroleum 
στην Βουλγαρία.

“Για μας η Βουλγαρία δεν είναι Ελντοράντο, ήρθαμε για να 
μείνουμε”, είπε ο Γιάννης Πολυκανδριώτης, Γενικός διευθυντής της 
Eko Bulgaria S.A. – το βουλγαρικό υποκατάστημα λιανικής πώλησης 
καυσίμων του ελληνικού γίγαντα πετρελαίου.

Η εταιρεία εγκαταστάθηκε στη Βουλγαρία το 2002 – εποχή στην 
οποία η αγορά είναι ήδη «υπερφορτωμένη», όπως την χαρακτήρισε 
ο κ. Πολυκανδριώτης. Ο διεθνής ανταγωνισμός εκπροσωπευμένος 
από τη Shell, OMV και LUKoil έχει ήδη αναπτύξει τις θέσεις του 
σε εθνικό επίπεδο και, μαζί με τον τοπικό ηγέτη και βετεράνο του 
κλάδου «Petrol», έχουν ήδη σχηματίσει το Μεγάλο Κουαρτέτο. Οι 
εγκαταστάσεις τους, μαζί με αυτές των πολλών μικρών εταιρειών, 
έχουν ήδη χρωματίσει το χάρτη των πρατηρίων καυσίμων της 
Βουλγαρίας σε τέτοιο βαθμό που τα κατά κεφαλήν πρατήρια να 
υπερβαίνουν (κατ’ αξία) το μέσο όρο  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 
Σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία, δημοσιευμένα στην εφημερίδα 
«Dnevnik», 3500 πρατήρια καυσίμων στη Βουλγαρία πωλούν γύρω 
στους 1.66 εκατ. τόνους ετησίως.

Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η χώρα συντηρεί τις πιο 
χαμηλές τιμές καυσίμων στην ΕΕ, δεν ήταν εύκολο να κατακτήσουμε 
τη Βουλγαρία, λέει ο κ. Πολυκανδριώτης, αλλά παρόλα αυτά 
«αποτελούσε αγορά με μέλλον, που ήταν άξιο να συμπεριληφθεί 
στο στρατηγικό χαρτοφυλάκιο της Hellenic Petroleum».

χωρίς κανένα δισταγμό

Εν όψη της υπάρχουσας κατάστασης που δεν επέτρεπε 
βράδυνση, η Eko ξεκινά τη μάχη με το χρόνο και τον ανταγωνισμό… 
με επιθετική επέκταση.

«Εάν θέλαμε να είμαστε σημαντικός παράγοντας, έπρεπε 
να αναπτυχθούμε γρήγορα», σημειώνει ο κ. Πολυκανδριώτης, 
αναπολώντας  τα στρατηγικά σχέδια της αρχής. Αυτός είναι και ο 
λόγος για την επένδυση του πακέτου των 300 εκατ. λέβα για την 

За	нас	България		
не	е	Елдорадо,		
тук сме задълго

για μας η βουλγαρία  
δεν είναι Ελντοράντο,  
ήρθαμε για να μείνουμε
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Чрез симбиоза от органичен ръст и придобивания до 
началото на 2008 година компанията вече притежава 50 
бензиностанции. Тази година кривата на растежа изкачва 
историческия си, засега, връх със закупуването на малкия 
местен конкурент “Темпо Петрол” и Opet Aygaz Bulgaria, 
като последната сделка се очаква да получи одобрението на 
Комисията за защита на конкуренцията до края на август 
2008 година. Благодарение на тези две сделки “Еко България” 
ще има общо 75 бензиностанции, първите си четири депа и 
пазарен дял от 6-6.5%. Освен това компанията ще получи 
шанс да навлезе в нов етап на развитие.

многоликото лице на експанзията

Наред с акумулирането на бензиностанции, Еко добавя 
два нови аспекта към експанзията си: продажбите на едро и 
мултифункционалните комплекси.

Досега Еко използва формулата “зареждане според нуж-
дите”. Поради липса на собствени складове, купува само 
необходимите за зареждане на бензиностанциите си горива, 
като половината доставки текат от Солун, Гърция, а другата –  
от Бургас, България.

С новите четири депа Еко вече не само може да си поз-
воли да тушира скоковете на цените на петрола на между-
народните пазари чрез продажби на горива на склад, но и да 
направи първите си стъпки на пазара на продажби на едро.

Според Поликандриотис Еко ще пристъпи към продажби 
на едро едва след финализирането на сделката с Opet Aygaz.

Всички депа – в Разград, Стара Загора и София – прите-
жават лиценз за съхранение на втечнен газ пропан-бутан, 

κατασκευή 110 πρατηρίων με σκοπό την επίτευξη μερίδιου αγοράς 
των 10% έως το έτος 2011.

Μέσω συνδυασμού οργανικής ανάπτυξης κι εξαγορών, μέχρι 
την αρχή του 2008 ,η εταιρεία ήδη κατέχει 50 πρατήρια καυσίμων. 
Για την τρέχουσα χρονιά η καμπύλη της ανάπτυξης σημειώνει 
τη μέχρι τώρα ιστορική της κορυφή με την εξαγορά του μικρού 
τοπικού ανταγωνιστή Tempo Petrol και Opet Aygaz Bulgaria, με 
την τελευταία συναλλαγή να αναμένεται να λάβει την έγκριση 
της Επιτροπής για την προστασία του ανταγωνισμού έως τέλη 
Αυγούστου 2008. Χάρη σ’αυτές τις δυο συναλλαγές η Eko Bulgaria 
θα κατέχει σύνολο 75 πρατήρια καυσίμων, 4 κέντρα διανομής και 
μερίδιο αγοράς ύψους 6-6.5%. Επιπλέον η εταιρεία θα έχει την 
ευκαιρία να μπει σε μια νέα φάση ανάπτυξης.

τα πολλά πρόσωπα της επέκτασης

Μαζί με τη συσσώρευση πρατηρίων, η Eko προσθέτει δυο 
νέες διαστάσεις της επέκτασής της: τις πωλήσεις χοντρικής και τα 
πολυλειτουργικά κέντρα πωλήσεων.

Μέχρι στιγμής η Eko χρησιμοποιούσε τη φόρμουλα 
«αποθέματα ανάλογα με τις ανάγκες». Λόγω έλλειψης δικών της 
αποθηκευτικών χωρών, αγοράζει μόνο τα καύσιμα που απαιτούνται 
για τον εφοδιασμό των πρατηρίων της, με τις μισές παραδόσεις να 
προέρχονται από τη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα και οι υπόλοιπες – από 
το Μπουργκάς, Βουλγαρία.

Τα τέσσερα καινούργια κέντρα διανομής επιτρέπουν στην Eko όχι 
μόνο να καταρρίψει τα άλματα των τιμών πετρελαίου στις διεθνείς 
αγορές μέσω πώλησης καυσίμων   απο στόκ, αλλά και να εκτελέσει 
τα πρώτα βήματά της στην αγορά των πωλήσεων χοντρικής.

Κατά τη γνώμη του κ. Πολυκανδριώτη, η Eko θα προχωρήσει 
σε πωλήσεις χοντρικής μετά την οριστικοποίηση της συμφωνίας με 
την Opet Aygaz.

Όλα τα κέντρα διανομής, στις πόλεις Ράζγκραντ, Στάρα Ζαγκόρα 
και Σόφια, έχουν άδεια για αποθήκευση υγραερίου  και μόνο ο χώρος 
κοντά στο σταθμό Ιάνα στη Σόφια έχει άδεια για  αποθήκευση ελαφρών 
καυσίμων ( ντίζελ και καύσιμα αυτοκινήτων) είπε ο κ. Πολυκανδριώτης. 
Για τον διευθυντή αυτή η άδεια χρήσης και η υπάρχουσα ελεύθερη 
έκταση στο έδαφος του σταθμού Ιάνα είναι ευκαιρία, από την οποία η 
Eko σκοπεύει να επωφεληθεί.

Το ίδιο και με το πρόσφατα υπογεγραμμένο συμβόλαιο 
συνεργασίας με την ελληνική αλυσίδα καφετεριών Flocafé, κομμάτι 
της εταιρίας τροφίμων και ποτών Vivartia. Η συνεργασία αυτή 
θα δει σύντομα τους πρώτους καρπούς της, συγκεκριμένα – το 
πολύμορφο κέντρο ανάπαυσης και ανεφοδιασμού  κοντά στο χωριό 
Ραντίνοβο-Φιλιππούπολης, στην εθνική οδό «Τράκια». Τα εγκαίνια 
του καταστήματος, το οποίο θα αποτελείται από πρατήριο βενζίνης, 
εστιατόριο, καφετέρια, mini market, καμπίνες ντους και δωμάτια 
ξεκούρασης των οδηγών φορτηγών, έχουν προγραμματιστεί να 
γίνουν τέλη Σεπτεμβρίου.

Το πιλοτικό έργο ύψους 3 εκατ. ευρώ είναι η αρχή ενός 
μεγαλύτερου εγχειρήματος. Έως το 2011 αναμένεται τα καταστήματα 
να είναι τρία. Ανάμεσα στις προτεραιότητες του κ. Πολυκανδριώτη 
είναι ο δρόμος από τη Σόφια προς Ελλάδα, όπως και οι δρόμοι γύρω 
από το Μπουργκάς και Ιχτιμάν.

Προς το παρόν όμως η Eko έχει παγώσει τα σχέδιά της για το 
δρόμο Σόφια-Ελλάδα, επειδή η βουλγαρική κυβέρνηση δεν έχει 
ακόμη καθορίσει την ακριβή διαδρομή του. 

Ενώ όλες αυτές οι πρωτοβουλίες ενισχύουν τη βασική 
επιχείρηση της Eko με καύσιμα, ο κ. Πολυκανδριώτης δεν αποκλείει 
τη δυνατότητα διείσδυσης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στο 
μέλλον. Αυτή η προοπτική φαίνεται πολύ πιθανή αφού εδώ και 
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Г-н Янис Поликандриотис, изпълнителен директор на Еко България ЕАД

Ο κ. Γιάννης Πολυκανδριώτης, Γενικός Διευθυντής της Eko Bulgaria S.A.



��

като само депото до гара Яна в София е 
лицензирано за съхранение на по-леки 
горива като дизел и автомобилно гориво, 
казва Поликандриотис. За мениджъра 
този лиценз и наличната незаета площ 
на територията на гара Яна представлява 
възможност, от която Еко възнамерява да 
се възползва.

Както и от наскоро подписания дого-
вор за партньорство с гръцката кафе 
верига Flocafé, част от компанията за хра-
нителни продукти и напитки Vivartia. Това 
сътрудничество скоро ще събира първите 
си плодове, в частност цялостния комплекс 
край село Радиново, на магистрала “Тра-
кия”. Откриването на комплекса, който ще 
се състои от бензиностанция, ресторант, 
кафене, минимаркет, душ-кабини и стаи за 
почивка на шофьори на ТИР, е планирано 
за края на септември.

Пилотният проект на стойност 3 милиона евро е стартът 
на едно по-голямо начинание. До 2011 година се очаква ком-
плексите да са три. Сред приоритетните за Поликандриотис 
локации са пътят от София за Гърция, както и тези край Бур-
гас и Ихтиман.

Но за момента Еко временно е замразила плановете си за 
пътя София-Гърция, тъй като българското правителство все 
още има колебания относно маршрута му. 

Докато всички тези инициативи укрепват основния бизнес 
на Еко – горивата, Поликандриотис не изключва възможността 
за навлизане на енергийния пазар в бъдеще. Тази перспектива 
изглежда повече от реална, тъй като от една година Еко при-
тежава лиценз за търговия с енергийни ресурси, а в началото 
на юли 2008 година компанията-майка сключва стратегическо 
споразумение за партньорство с Едисън, вторият по големина 
производител на електричество и газ в Италия.

Независимо от това, шансовете Еко да се превърне в енер-
гиен играч са минимални, тъй като засега Hellenic Petroleum 
концентрира енергийните си проекти в Гърция, казва Поли-
кандриотис.

“Но щом Hellenic реши да се превърне в регионален енер-
гиен играч и да ни използва като посредник, ние сме готови 
да поемем предизвикателството“, добавя изпълнителния 
директор.

Борбата със сивия сектор

Еко е решена да поеме предизвикателството зa работа 
в условията на труден пазар. Ожесточената конкуренция 
и растящите цени на суровия петрол на международните 
пазари стесниха маржа на печалбата наполовина от нивата 
през 2004 година. Резултатите са повсеместната контрабанда 
с горива, неконтролираният внос от т.нар. нерегистрирани 
търговци (вносители на гориво за собствени нужди), раз-
пространението на феномена безмитни бензиностанции 
(проводник на контрабандните продажби), гориво със съм-
нително качество и дял на сивия пазар за продажба на горива 
на дребно от 20-25%.

Българската петролна и газова асоциация, в която Еко 
членува, се бори с тези явления от години, а сега дори може 
да се похвали с частичен успех. Безмитните бензиностан-

ένα χρόνο η Eko κατέχει άδεια εμπόριου ενεργειακών πόρων, και 
στις αρχές Ιούλιου 2008 η μητρική εταιρεία έκλεισε στρατηγική 
συμφωνία συνεργασίας με την Edisson – τον δεύτερο  μεγαλύτερο  
παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Ιταλίας.

Ωστόσο, οι πιθανότητες για την Eko να γίνει παίκτης στην 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι ελάχιστες εφόσον προς το παρόν 
Hellenic Petroleum εστιάζει τα ενεργειακά  της  εγχειρήματα στην 
Ελλάδα, λέει ο κ. Πολυκανδριώτης.

«Αλλά, εάν η Hellenic Petroleum αποφασίσει να μετατραπεί σε 
παίκτη στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή και να μας 
χρησιμοποιήσει ως μεσολαβητή, εμείς είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε 
την πρόκληση», συμπληρώνει ο γενικός διευθυντής.

Η καταπολέμηση της παραοικονομίας

Η Eko είναι αποφασισμένη να δεχτεί την πρόκληση για 
δραστηριότητα σε δύσκολη αγορά. Ο έντονος ανταγωνισμός 
και οι αυξανόμενες   τιμές του αργού πετρελαίου στις διεθνείς 
αγορές μείωσαν το περιθώριο του κέρδους κατά δυο φορές 
συγκριτικά με τα επίπεδα του 2004. Τα αποτελέσματα είναι 
μαζικό λαθρεμπόριο καυσίμων, ανεξέλεγκτη εισαγωγή από τους 
λεγόμενους «μη πιστοποιημένους εμπόρους» (εισαγωγείς καυσίμων 
αυτοπαράδοσης), ανάπτυξη του «φαινομένου» των ατελώνιστων 
πρατηρίων καυσίμων (που είναι αγωγοί του λαθρεμπορίου), 
αμφιβόλου ποιότητας καύσιμο και το μερίδιο της παραοικονομίας 
στη λιανική πώληση καυσίμων να φτάνει το 20-25%.

Η βουλγαρική ένωση των βιομηχανιών πετρελαίου και φυσικού 
αερίου στην οποία είναι μέλος η Eko καταπολεμά αυτά τα φαινόμενα 
εδώ και χρόνια και τώρα μπορεί και να καυχηθεί για μερική επιτυχία. 
Τα πρατήρια ατελωνίστων καυσίμων έκλεισαν επίσημα. Πρόσφατα η 
ένωση ανανέωσε το παλιό της αίτημα η κυβέρνηση να περιορίσει την 
πώληση λιανικής των καυσίμων μόνο για τους εμπόρους με άδειες.

Η ένωση ππήρε τη διαβεβαίωση ότι σύντομα θα ληφθούν τα 
αναγκαία μέτρα, λέει ο κ. Πολυκανδριώτης. Οι ελπίδες είναι ότι 
αυτά θα μειώσουν την παραοικονομία και θα δημιουργήσουν υψηλά 
πρότυπα για όλα τα καύσιμα.

να έχεις ή να μην έχεις

Η ποιότητα των καυσίμων, βασικό μέλημα της Eko, είναι η αιτία 
η εταιρεία να απέχει από την προσθήκη βιοκαυσίμων στο φάσμα 
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των προϊόντων της, παρόλο που οι ισχύουσες νομικές διατάξεις το 
απαιτούν. Από την άλλη, ο νόμος για τη χρήση των βιοκαυσίμων 
πάσχει από πολλά ελαττώματα, δηλώνει ο κ. Πολυκανδριώτης.

«Στη Βουλγαρία δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα εργαστήρια, 
που να πιστοποιούν ότι τα βιοκαύσιμα πληρούν τις αναγκαίες 
προδιαγραφές και απαιτήσεις», λέει ο ίδιος, επισημαίνοντας ένα 
από τα προβλήματα. «Προσεγγίζουμε τον πελάτη με σεβασμό και 
δεν μπορούμε να πωλούμε ένα προϊόν πριν σιγουρευτούμε για την 
ποιότητά του.»

Εξάλλου η κυβέρνηση δεν προσφέρει κίνητρα για την πώληση 
των βιοκαυσίμων. Για τον κ. Πολυκανδριώτη αυτό είναι ένα επιπλέον 
μειονέκτημα. 

Η τρίτη, πιο φιλοσοφική άποψη στις συζητήσεις για τα 
βιοκαύσιμα είναι η αναπόφευκτη πίεση προς αύξηση στις τιμές των 
προϊόντων τροφίμων. «Η καλλιεργήσιμη γη είναι περιορισμένος 
πόρος και όσο πιο μεγάλη ποσότητα της σοδειάς κατευθύνεται 
στην παραγωγή βιοκαυσίμων, τόσο πιο λίγα και πιο ακριβά είναι τα 
τρόφιμα», προσθέτει ακόμα.

πάρε όταν φτάσεις!

Η επιχείρηση της Eko έχει και το φιλανθρωπικό της πρόσωπο. 
Στην εκστρατεία «Πάρε όταν φτάσεις!», που ξεκίνησε τον Αύγουστο 
2006 σε συνεργασία με την Τροχαία, η εταιρεία καλεί την ανθρώπινη 
συγκίνηση σε μια φιλόδοξη προσπάθεια να επιτευχθεί μηδενική 
θνησιμότητα σε τροχαία ατυχήματα. «Κάθε θάνατος στο δρόμο 
είναι απόλυτη ζημιά. Επομένως δεν μπορούμε να δεχτούμε ένα πιο 
αδύνατο αποτέλεσμα», λέει ο κ. Πολυκανδριώτης.

Αυτή η εκστρατεία δεν είναι της απαγόρευσης και των 
προδιαγραφών. «Πιο πολύ προσπαθούμε να υπενθυμίζουμε στους 
ανθρώπους ότι κάποιος κάπου τους περιμένει. Καλώντας την 
συγκίνησή τους, επιθυμούμε να τους ενθαρρύνουμε να σκεφτούν, 
να αλλάξουν τη στάση τους και να προσπαθήσουν να μειώσουν την 
επιθετικότητα στο δρόμο», συμπληρώνει ο ίδιος.

Η εκστρατεία αυτή ύψους 200 000 Ευρώ πραγματοποιείται 
μέσα από τις ομιλίες διάσημων προσώπων, με εκδηλώσεις σε 
μπαρ καθώς και με μοίρασμα εκατοντάδων χιλιάδων φυλλαδίων 
και αυτοκόλλητων, και ήδη 35% του πληθυσμού την αναγνωρίζει, 
δείχνει μια έρευνα της εταιρείας.

Η Eko Bulgaria, με όλες τις πρωτοβουλίες της αποτελεί ιστορία 
με συνέχεια. Εάν τηρήσει τον ταχύ ρυθμό της επέκτασής της στην 
εγχώρια αγορά, η άνοδος πιο υψηλά από την τρέχουσα πέμπτη θέση 
της στην αγορά, είναι πολύ πιθανή. 		

ции бяха затворени официално. Неотдавна асоциацията 
поднови отколешното си искане правителството да огра-
ничи продажбата на горива на дребно само до лицензира-
ните търговци.

Асоциацията получи уверения, че скоро ще бъдат пред-
приети необходимите мерки, казва Поликандриотис. Надеж-
дите са, че те ще свият сивия пазар и ще установят високи 
стандарти за всички горива.

Да имаш или нямаш

Качеството на горивата – основна грижа за Еко, е при-
чината компанията да се въздържи от добавянето на биого-
рива в продуктовата си гама, въпреки че съществуващите 
законови разпоредби го изискват. От друга страна законът за 
употреба на биогоривата страда от редица пропуски, твърди 
Поликандриотис.

“В България няма регистрирани лаборатории, които да 
удостоверят, че биогоривата отговарят на необходимите спе-
цификации и изисквания,” казва той, 
посочвайки един от проблемите. “Под-
хождаме към клиента с уважение и не 
можем да продадем продукт преди да 
сме сигурни в качеството му.”

Освен това, правителството не 
предлага стимули за продажба на 
биогорива. За Поликандриотис това е 
още един недостатък. 

Трети, по-философски, ъгъл към 
дебата за биогоривата е неизбежният 
натиск за увеличение на цените на 
хранителните продукти. “Обработ-
ваемата земя е ограничен ресурс и 
колкото по-голяма част от реколтата 
отива за биогорива, толкова по-малко 
и по-скъпа е храната”, казва той.

обади се като стигнеш!

Бизнесът на Еко има и своето човешко лице. В кампани-
ята си “Обади се като стигнеш!”, провеждаща се от август 
2006 година съвместно с КАТ, компанията търси да пре-
дизвика човешка емоция в амбициозен опит да се постигне 
нулева смъртност при пътно-транспортни произшествия 
(ПТП). “Всяка смърт на пътя е 100-процентова загуба. Ето 
защо не можем да си позволим по-слаб резултат,” казва 
Поликандриотис.

Това не е кампания на предписанията и забраните. “По-
скоро ние припомняме на хората, че някъде някой ги чака. 
Предизвиквайки тяхната емоция, желаем да ги накараме да 
помислят, да променят отношението си и да oпитат да туши-
рат агресията на пътя”, добавя той.

Кампанията на стойност 200,000 евро, която тече чрез 
изказвания на известни личности, мероприятия по заве-
дения и разпространението на стотици хиляди брошури и 
стикери, вече е разпознаваема от 35% от населението, сочи 
проучване на компанията.

Еко България, с всичките й инициативи, е история с про-
дължение. Ако задържи бързото темпо на разрастване на 
местния пазар, изкачването по-нагоре от сегашното й пето 
място на пазара е много вероятно. 		

Подхождаме	към	клиента	
с	уважение	и	не	можем	да	

продадем	продукт	преди	да	
сме	сигурни	в	качеството	му.
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Когато	 се	 взираш	 под	 повърхността	 на	 водата	
надничайки	отгоре,	морето	винаги	изглежда	тол-
кова	красиво	–		като	приказен	пейзаж,	миниатю-
рен	 свят,	 осеян	 с	 любопитни	 живи	 същества.	 Но	
веднъж	потопиш	ли	се	под	водата,	за	невъоръже-

ното	ти	око	всичко	се	превръща	в	мътилка	от	форми.
Има	 лек	 за	 разочарованието	 –	 водолазният	 спорт.	 В	

България	съществуват	20	водолазни	центрове,	а	във	водите	
на	 Черно	 море	 живеят	 множество	 видове	 морски	 расте-
ния	и	животни.	Раци,	мекотели	и	цяла	плеяда	морски	риби	
като	 попчета,	 калкани,	 барбуни	 и	 кефали,	 морски	 звезди	
и	 морски	 игли,	 да	 не	 говорим	 за	 подводните	 поляни	 от	
морска	 трева	 –	 ще	 те	 посрещнат	 още	 на	 брега.	 Навлезеш	
ли	 по-надълбоко,	 ще	 се	 натъкнеш	 на	 скариди	 и	 актинии.	
Продължаваш	 напред	 и	 семейства	 блещукащи	 зеленушки	
ще	те	съпътстват,	докато	плуваш	сред	кафявите	водорасли	

Από	 ψηλά	 η	 θάλασσα	 πάντα	 φαίνεται	 τόσο	
όμορφη	 –	 σαν	 παραμυθένιο	 τοπίο,	 κόσμος	 σε	
μικρογραφία	 γεμάτος	 με	 περίεργα	 ζωντανά	
πλάσματα.	 Αλλά	 μόλις	 βυθιστείς	 κάτω	 από	
την	 επιφάνεια,	 τα	 πάντα	 μετατρέπονται	 σε	 μια	

θολούρα	από	μορφές.
Όμως	 υπάρχει	 γιατρικό	 για	 την	 απογοήτευση	 –	 το	

σπορ	 της	 κατάδυσης.	 Στη	 Βουλγαρία	 υπάρχουν	 20	 κέντρα	
κατάδυσης	 και	 στα	 νερά	 της	 Μαύρης	 Θάλασσας	 ζουν	
πολλά	είδη	θαλάσσιων	φυτών	και	ζώων.	Καβούρια,	μαλάκια	
και	 ολόκληρη	 πλειάδα	 θαλάσσιων	 ψαριών	 όπως	 γωβιοί,	
καλκάνια,	 μπαρμπούνια	 και	 κεφαλόπουλα,	 αστερίες	 και	
σακοράφες	–	πόσο	μάλλον	τα	υποβρύχια	λιβάδια	με	χόρτο	
της	θάλασσας	–	θα	σας	καλωσορίσουν	ακόμα	στην	ακτή.	Αν	
μπείτε	ακόμα	πιο	βαθιά	θα	βρεθείτε	ανάμεσα	σε	γαρίδες	και	
ανεμώνες.

Συνεχίστε	ευθεία	και	οι	οικογένειες	λαμπερών	λαπινών	θα	
σας	 συνοδεύσουν	 ενώ	 κολυμπάτε	 ανάμεσα	 στα	 καφέ	 φύκια	
Cystoseira	barbata	–	πατρίδα	των	καβουριών	και	της	κόκκινης	
σαλιάρας,	των	μπαρμπουνιών	και	των	σαυριδιών	της	Μαύρης	
Θάλασσας.		

Στα	 πιο	 μεγάλα	 βάθη	 για	 την	 ασφάλειά	 μας	 εγγυώνται	 οι	
μέλλωνες,	 τα	 καστανάκια,	 οι	 καλιακούδες,	 τα	 λαβράκια,	 οι	
καλκανόβατοι,	τα	καλκάνια	της	Μαύρης	Θάλασσας,	τα	καπόνια	
και	τα	σκυλόψαρα.	

Не	нова,	поскоро		
непозната

οχι καινούρια – 
μάλλον άγνωστη
τα πρώτα βήματα της 
καταδυτικής βιομηχανίας 
έγιναν  πριν από 17 χρόνια 
ωστόσο μόλις τώρα άρχισε να 
γίνεται δημοφιλής

Μαγκδαλένα ραν

За водолазната индустрия 
прощъпулникът е преди 17 
години, но едва сега тя  
набира популярност

Магдалена Ран
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Cystoseira	barbata,	сред	домовете	на	раци	и	червена	мор-
ска	 кучка,	 барбуни	 и	 черноморски	 сафриди.	 “Охрана”	 на	
по-големите	 дълбочини	 ти	 осигуряват	 тъмните	 скариди,	
кестенките,	морските	врани,	лавраците,	морските	лисици,	
черноморските	калкани,	триглите	и	малките	акули.

Един	влюбен	в	професията	си	мъж,	Симеон	Гатев,	работи	
във	водолазната	индустрия	откакто	се	помни.	В	интервю	за	
списание	 “Балкански	 хоризонти”	 споделя,	 че	 първите	 му	
стъпки	в	бранша	датират	от	1960	година,	а		има	сертификат	
за	 инструктор	 от	 1963	 година.	 По	 времето	 на	 социализма	
участва	 в	 състезания	 в	 страната	 и	 чужбина,	 а	 междувре-
менно	 е	 инструктор	 в	 местен	 водолазен	 център.	 Но	 след	
промените	от	1989	година	центърът,	в	който	той	работи,	е	
закрит.	 През	 1991	 година	 в	 Созопол	 Гатев	 създава	 Мони-
Суб,	 първият	 частен	 водолазен	 център	 в	 страната.	 Беше	
трудно,	спомня	си	Гатев,	но	приятел,	българин	от	Държав-
ната	опера	във	Виена,	подпомага	финансово	инициативата.	
По	това	време	българите	са	бедни;	дори	и	сега	клиентите	
на	центъра	са	“предимно	чужденци,	най-вече	европейци”,	
разказва	 инструкторът.	 Днес	 МониСуб	 е	 единственият	
водолазен	и	инструкторски	център	със	сертификат	от	Све-
товната	федерация	по	подводна	дейност	(CMAS),	който	спо-

Απ’όταν	θυμάται	τον	εαυτό	του	ο	Συμεών	Γκάτεφ	δουλεύει	
στην	 καταδυτική	 βιομηχανία.	 Σε	 μια	 συνέντευξη	 για	 το	
περιοδικό	 “Βαλκανικοί	 ορίζοντες”	 λέει	 ότι	 τα	 πρώτα	 του	
βήματα	 στον	 κλάδο	 χρονολογούνται	 από	 το	 1960	 και	 είναι	
πιστοποιημένος	 εκπαιδευτής	 από	 το	 1963.	 Στα	 χρόνια	 του	
σοσιαλισμού	 συμμετείχε	 σε	 διαγωνισμούς	 στο	 εσωτερικό	 και	
εξωτερικό,	και	παράλληλα	δούλευε	ως	εκπαιδευτής	σε	τοπικό	
κέντρο	κατάδυσης.

Αλλά	 μετά	 από	 τις	 αλλαγές	 το	 1989	 το	 κέντρο	 όπου	
δούλευε,	 έκλεισε.	 Το	 1991	 στη	 Σωζόπολη	 δημιούργησε	 το	
“MoniSub”	–	το	πρώτο	ιδιωτικό	κέντρο	κατάδυσης	στη	χώρα.	
Ήταν	 δύσκολο,	 μας	 διηγείται,	 άλλα	 ένας	 Βούλγαρος	 φίλος	
από	την	Κρατική	Όπερα	της	Βιέννης	στήριξε	οικονομικά	την	
προσπάθεια.	 Εκείνη	 την	 εποχή	 οι	 Βούλγαροι	 ήταν	 φτωχοί.	
Ακόμη	και	τώρα	οι	πελάτες	του	κέντρου	είναι	“κυρίως	ξένοι,	
οι	 περισσότεροι	 από	 τους	 οποίους	 –	 Ευρωπαίοι”	 λέει	 ο	
Γκάτεφ.	

Σήμερα	 το	 MoniSub	 είναι	 το	 μοναδικό	 κέντρο	 για	
καταδύσεις	 και	 εκπαίδευση	 με	 πιστοποιητικό	 από	 την	
Παγκόσμια	Ομοσπονδία	Υποβρύχιας	Δραστηριότητας	(CMAS),	
το	οποίο	σύμφωνα	με	τον	Γκάτεφ	είναι	έγγραφο	με	“μεγαλύτερο	
επαγγελματικό	βάρος”	σε	σύγκριση	με	άλλα	που	δίνουν	άδεια	
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ред	Гатев	е	документ	с	“по-голяма	професионална	тежест”	
от	 други	 сертификати,	 оторизиращи	 водолазната	 дейност	
като	спорт,	предназначен	за	развлечение	или	туристическа	
атракция.

Често	туристите	имат	едно	единствено	желание	–	просто	
да	се	потопят	в	морските	води	и	да	видят	многообразието	
на	 рибния	 свят.	 Влезте	 в	 Diving	 BG.	 Създаден	 преди	 две	
години	(през	2006	година)	от	Марина	системс,	българският	
представител	 на	 водещия	 проектант	 и	 производител	 на	
яхти,	двигатели	и	понтони,	Poralu	Marine	от	Франция,	Diving	
BG	 вече	 има	 три	 водолазни	 центъра	 по	 българското	 чер-
номорие.	А	именно	в	Балчик,	Несебър	и	съвсем	отскоро	в	
Созопол.	Центровете	отварят	врати	заради	“любовта	 	към	
подводния	спорт”,	споделя	за	“Балкански	хоризонти”	Росен	
Желязков,	управител	на	Diving	BG.	“Целта	ни	бе	да	създадем	
верига	от	водолазни	школи	с	високи	стандарти	и	безукорни	
услуги.	На	мнение	сме,	че	българите	се	нуждаят	от	повече	
информация	в	тази	сфера	и	че	е	време	туристите	да	открият	
нещо	по-различно	в	българските	курорти.”

Екипът	 на	 Diving	 BG,	 подобно	 на	 този	 на	 МониСуб,	
се	 състои	 от	 висококвалифицирани,	 предимно	 млади	
инструктори	и	водолазни	експерти.	Но	за	разлика	от	Мони-
Суб,	сертифицираните	по	PADI	инструктори	на	Diving	BG	са	
предимно	чужденци.

Основната	 им	 цел	 е	 да	 разкрият	“мистериозните	 кра-
соти”	на	Черно	море	и	да	накарат	клиентите	да	си	тръгнат	
удовлетворени.	Дотолкова,	че	да	пожелаят	да	се	върнат.

Желязков	 иска	 чрез	 компанията	 да	 привлече	 повече	
млади	хора	и	да	ги	отвори	към	нови	възможности	за	раз-
витие	и	развлечение.	“Особено	внимание	се	отделя	на	обу-
чението	и	правилното	заучаване	на	водолазните	техники.	
Стремим	 се	 да	 подпомогнем	 развиването	 на	 умения.	 По	
този	 начин	 даваме	 възможност	 да	 се	 преоткриеш,	 	 да	 се	
почувстваш	по	нов	начин.”

Изследването	 на	 потънали	 кораби	 и	 подводници	 е	
занятие,	което	се	категоризира	като	забавление.	Но	дали	е	
опасно?	Не,	според	Гатев.

Американският	товарен	параход	Мопанг	(потънал	през	
1921	 година),	 българският	 плавателен	 съд	 Родина	 (потъ-
нал	през	1941	година),	Пелеш,	немски	кораб,	дълго	време	
плавал	под	името	Адолф	фон	Байерн	(потънал	през	1941	
година),	френският	товарен	параход	Жак	Фрейсине	(потъ-
нал	 през	 1929	 година),	 турският	 товарен	 параход	 Шефак	
(потънал	 през	 1942	 година),	 италианският	 пътнически/
товарен	 кораб	 Кампидолио	 (потънал	 през	 1931	 година)	
и	 българската	 подводница	 SHT-210	 (потънала	 през	 1942	
година)	предлагат	на	авантюристично	настроените	водо-
лази	много	възможности	да	поиграят	на	пирати,	търсещи	
съкровища.	 Професионалните	 инструктори	 са	 наоколо,	
за	да	може	авантюрата	да	протече	безпроблемно	и	безо-
пасно.	Около	Китен	водолазите	могат	да	изследват	остан-
ките	 на	 дървени	 кораби	 от	 XVII	 век.	 Освен	 това	 те	 могат	
да	 разгледат	 пещери,	 да	 поплуват	 в	 подводните	 гори	 от	
дървесни	вкаменелости,	скътани	между	Созопол	и	остров	
Свети	Иван	или	да	предприемат	нощно	гмуркане,	осветя-
вайки	черноморските	дълбини	със	специални	фенерчета.

Усещането	 е,	 че	 преживяваш	 нещо	 съвсем	 различно,	
казва	Желязков	за	света	15	метра	под	водната	повърхност.	
В	 бъдеще	 той	 очаква	 Черно	 море	 да	 разкрие	 други	 свои	
тайни,	които	водолазите	ще	имат	възможност	да	изследват	
и	изучат	и	които	да	им	доставят	удоволствие.		

για	 την	 καταδυτική	 δραστηριότητα	 ως	 σπορ	 για	 διασκέδαση	
αλλά	και	ως	τουριστικό	αξιοθέατο.

Συχνά	 οι	 τουρίστες	 έχουν	 μια	 μόνο	 επιθυμία	 –	 απλά	 να	
βυθιστούν	στα	θαλάσσια	ύδατα	και	να	δουν	την	ποικιλία	του	
κόσμου	των	ψαριών.	

Επισκευτείτε	την	Diving	BG.	Ιδρύθηκε	πριν	από	δυο	χρόνια	
(το	2006)	από	τη	Marina	Systems		την	βουλγαρική	αντιπροσω-
πεία	του	κορυφαίου	σχεδιαστή	και	παραγωγού	σκαφών	ανα-
ψυχής,	μηχανών	και	πλωτήρων	Poralu	Marine	από	τη	Γαλλία,	
και	η	Diving	BG	ήδη	έχει	τρία	καταδυτικά	κέντρα	στη	βουλγα-
ρική	Μαύρη	Θάλασσα.	

Και	 συγκεκριμένα	 στο	 Μπαλτσίκ,	 Νεσέμπαρ	 και	 πολύ	
πρόσφατα	–	στη	Σωζόπολη.

Τα	κέντρα	ανοίγουν	χάρη	στην	“αγάπη	[της	εταιρείας]	προς	
το	υποβρύχιο	άθλημα,”	είπε	για	τους	“Βαλκανικούς	Ορίζοντες”	
ο	 Ρόσεν	 Ζελιάσκοφ,	 διευθυντής	 της	 Diving	 BG.	“Στόχος	 μας	
ήταν	 να	 δημιουργήσουμε	 μια	 αλυσίδα	 σχολών	 καταδύσεων	
με	υψηλά	πρότυπα	και	άψογες	υπηρεσίες.	 ...	Πιστεύουμε	ότι	
οι	 Βούλγαροι	 χρειάζονται	 περισσότερες	 πληροφορίες	 στον	
τομέα	 αυτό	 και	 ότι	 είναι	 καιρός	 οι	 τουρίστες	 να	 βρουν	 κάτι	
διαφορετικό	στα	βουλγαρικά	θέρετρα.”

Η	 ομάδα	 της	 Diving	 BG	 –	 όπως	 και	 το	 MoniSub	 –		

Сн
им

ка
:	D

iv
in

g	
BG



��

август-септември 2008 ДЕСТИНАЦИИ

αποτελείται	 από	 υψηλά	 ειδικευμένους,	 κυρίως	 νέους	 εκπαι-
δευτές	και	εμπειρογνώμονες	καταδύσεων.	Όμως	αντίθετα	με	
το	MoniSub,	οι	πιστοποιημένοι	εκπαιδευτές	σύμφωνα	με	PADI	
της	Diving	BG	είναι	κυρίως	αλλοδαποί.

Ο	κύριος	σκοπός	τους	είναι	να	αποκαλύψουν	τις	“μυστικές	
ομορφιές”	της	Μαύρης	Θάλασσας	και	να	κάνουν	έτσι	ώστε	οι	
πελάτες	να	μείνουν	ικανοποιημένοι.	Τόσο	πολύ	όσο	να	θέλουν	
να	γυρίσουν.

Ο	Ζελιάσκοφ	επιθυμεί	–	μέσω	της	εταιρείας	–	να	προσελκύ-
σει	περισσότερους	νέους	ανθρώπους	και	να	τους	προσανατο-
λίσει	σε	νέες	ευκαιρίες	για	ανάπτυξη	και	ψυχαγωγία.	“Ιδιαίτερη	
προσοχή	 δίνεται	 στην	 κατάρτιση	 και	 την	 ορθή	 εκπαίδευση	
στις	τεχνικές	κατάδυσης.	Προσπαθούμε	να	βοηθήσουμε	την	
ανάπτυξη	δεξιοτήτων.	Έτσι	τους	δίνουμε	την	ευκαιρία	να	γνω-
ρίσουν	το	συναίσθημα	και	να	ανακαλύψουν	τον	εαυτό	τους	με	
ένα	νέο	τρόπο.”

Η	 έρευνα	 των	 βυθισμένων	 πλοίων	 και	 υποβρυχίων	 είναι	
δραστηριότητα,	 η	 οποία	 χαρακτηρίζεται	 ως	 διασκέδαση.	
Μήπως	είναι	επικίνδυνη	όμως;	

Όχι,	σύμφωνα	με	τον	Γκάτεφ.
Το	 αμερικανικό	 φορτηγό	 πλοίο	 Mopang	 (βυθίστηκε	 το	

1921),	 το	 βουλγαρικό	 σκάφος	 Rodina	 (βυθίστηκε	 το	 1941),	

Pelesh	–	γερμανικό	πλοίο	το	οποίο	έφερε	για	μεγάλο	χρονικό	
διάστημα	το	όνομα	Adolf	von	Bayern	(βυθίστηκε	το	1941),	το	
γαλλικό	φορτηγό	πλοίο	Jaques	Freysine	(βυθίστηκε	το	1929),	
το	 τουρκικό	 φορτηγό	 πλοίο	 Shefak	 (βυθίστηκε	 το	 1942),	 το	
ιταλικό	 επιβατικό/	 φορτηγό	 πλοίο	 Campidoglio	 (βυθίστηκε	
το	 1931)	 και	 το	 βουλγαρικό	 υποβρύχιο	 SHT-210	 (βυθίστηκε	
το	 1942)	 προσφέρουν	 στους	 ριψοκίνδυνους	 δύτες	 πολλές	
ευκαιρίες	 για	 να	 παίξουν	 τους	 πειρατές	 που	 ψάχνουν	 για	
θησαυρούς.	Οι	επαγγελματίες	εκπαιδευτές	είναι	κοντά	για	να	
μπορεί	η	περιπέτεια	να	περάσει	ομαλά	και	με	ασφάλεια.

Γύρω	 στο	 Κίτεν	 οι	 δύτες	 μπορούν	 να	 ερευνήσουν	 τα	
ερείπια	από	τα	ξύλινα	πλοία	του	ΙΖ’	αιώνα.	

Επιπλέον,	μπορούν	να	δουν	τις	σπηλιές,	να	κολυμπήσουν	
στα	υποβρύχια	δάση	από	απολιθώματα	δέντρων	που	κρύβο-
νται	ανάμεσα	στη	Σωζόπολη	και	το	νησί	Σβετί	Ιβάν,	ή	να	πάνε	
για	νυχτερινές	καταδύσεις,	φωτίζοντας	τα	βάθη	της	Μαύρης	
Θάλασσας	με	ειδικούς	φακούς.	

Η	αίσθηση	είναι	σα	να	ζεις	κάτι	εντελώς	διαφορετικό,	λέει	ο	
Ζελιάσκοφ	για	τον	κόσμο	15	μέτρα	κάτω	από	την	επιφάνεια	του	
νερού.	Στο	μέλλον	αναμένει	η	Μαύρη	Θάλασσα	να	αποκαλύψει	
άλλα	μυστικά	της,	τα	οποία	οι	δύτες	θα	έχουν	την	ευκαιρία	να	
ερευνήσουν,	να	μελετήσουν	και	να	απολαύσουν. 	
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ВЕСЕЛИНА МАРИНОВА

ако за утеха на следморската тъга малко узо и кал
мари вършат работа, новините за софиянци са добри –  
вече има къде да се яде прясна риба. от черномор
ски сафрид и миди до малайзийски скариди, мор
ските продукти вече са достъпни добре сготвени, 
на доста места, на които човек може да попадне и 
без резервация. Хранителната култура се развива 
и нещата някак започват да идват по местата си –  
ако само преди три години лаврак и ципура бяха лукс, 
сега те са сред найдостъпните риби. леферът и кал
канът, уловени в черно море, заемат повисоко място 
във вкусовата и в ценовата йерархия и се конкурират 
с поедрите и ценни обитатели на егейско море като 
синегрида и фагри. 
основна причина за драматичната и бърза промяна 
като че е свободният достъп до Гърция – близостта 
на нейните неизменно добри ресторанти се оказа 
катализатор за рибната култура във вътрешността на 
континента. Днес много софийски ресторанти предла
гат отлични морски продукти. сред тях са “кумбаре”, 
“мезе”, “елеа”, “енотека уно”, “капанина”, “Да клаудио”, 
веригата “Добро” и таверна “Гиоргос”. “Балкански хори
зонти” обаче си постави за цел да проучи ресторантите, 
чиито менюта са изцяло построени около морската или 
сладководна храна. след обиколка на 16 от тях под
брахме десет, за които си струва да знаете повече.

След	 като	 десетилетия	 наред	 изборът	 от	 риба	 в	
София	 се	 изчерпваше	 със	 замразена	 скумрия,	
топло-пушена	скумрия,	студено-пушена	скумрия	
и	салата	“Перла”	от	цаца,	в	една	не	много	далечна	
сутрин	 градът	 се	 събуди	 в	 нова	 реалност	 –		

с	дузина	сериозни	рибни	ресторанти,	приготвящи	прясна	
риба	от	няколко	морета	в	най-добрите	готварски	традиции.	
Скъпо	и	сезонно	удоволствие,	прясната	риба	бързо	зае	сво-
ето	 особено	 място	 в	 менюто	 на	 ценителите,	 изпъстряйки	
картата	на	българската	столица	с	поредица	нови	точки	на	
удоволствието	да	се	нахраниш	добре.

Най-новият	ресторант	в	София	–	The	Island,	отвори	в	сре-
дата	на	лятото	в	езерото	Ариана.	Учтивите	му	сервитьори	
в	моряшки	фланелки	разнасят	менюта	като	разговорници	
в	 помощ	 на	 гръцко-българската	 рибна	 интеграция:	 от	 тях	
човек	научава,	че	ксифияс	е	риба	меч,	а	бакалярос	–	сре-
диземноморска	 треска,	 както	 и	 много	 други	 полезни	 за	
бъдещите	посещения	в	Гърция	термини.	С	водата	наоколо,	
големите	 върби,	 семплото	 обзавеждане,	 простора	 между	
масите,	 сервитьорите-моряци	 с	 микрофончетата	 им	 за	
свръзка,	 атмосферата	 е	 доста	 еклектична	 и	 с	 чувство	 за	
простор.	А	най-хубавото	са	датите,	изписани	в	менюто:	кога	
е	извадена	рибата	от	морето	в	Кавала	и	кога	е	докарана	на	
ресторанта.	 Това	 става	 на	 всеки	 два	 дни,	 затова	 и	 пърже-
ният	барбун	направо	хрупти	от	свежест.	Особено	добра	е	
и	скордалята	–	гръцкото	студено	картофено	пюре	с	чесън.	
Трудно	е	за	вярване,	но	на	Орлов	мост	узото	върви	почти	

рибните  
ресторанти  
на	София
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βεσελινα Μαρινοβα

Αν λίγο ούζο και καλαμάρια μπορούν να προσφέρουν 
παρηγοριά στη θλίψη για τη θάλασσα μετά από τις 
διακοπές, τα νέα για τους σοφιανούς είναι καλά – τώρα 
πια υπάρχουν εστιατόρια όπου μπορεί κανείς να φάει 
φρέσκο ψάρι. Από τα σαυρίδια και τα μύδια της μαύρης 
θάλασσας μέχρι τις μαλαισιανές γαρίδες, τα θαλασσινά 
είναι πια διαθέσιμα καλά μαγειρεμένα σε πολλά μέρη, 
οπού μπορεί να πάει κανείς και χωρίς κράτηση. Η 
διατροφική κουλτούρα αναπτύσσεται και τα πράγματα 
κάπως άρχισαν να έρχονται στη θέση τους – εάν πριν από 
τρία μόνο χρόνια το λαβράκι και η τσιπούρα αποτελούσαν 
πολυτέλεια, τώρα είναι ανάμεσα στα πλέον δημοφιλή 
ψάρια. το γοφάρι και το καλκάνι από τη μαύρη θάλασσα 
κατέχουν υψηλότερη θέση στην ιεράρχηση των γεύσεων 
και των τιμών και ανταγωνίζονται με τα πιο μεγάλα και 
πολύτιμα θαλάσσια είδη του Αιγαίου όπως τη συναγρίδα 
και το φαγκρί. 
ο κύριος λόγος για τη δραματική και ραγδαία αλλαγή, 
όπως φαίνεται, είναι η ελεύθερη πρόσβαση στην Ελλάδα  
η γειτνίαση των καλύτερων εστιατορίων της αποδείχθηκε 
ως καταλύτης για την “κουλτούρα των θαλασσινών” 
της ενδοχώρας. σήμερα, πολλά εστιατόρια στη σοφία 
προσφέρουν άριστα θαλάσσια προϊόντα. Ανάμεσα σε 
αυτά είναι:  “Kumbare”, “Mezze”, “elea”, “enoteca Uno”, 
“capanina”, “Da claudio” , η αλυσίδα “Dobro” και η ταβέρνα  
“γιώργος”. το περιοδικό “βαλκανικοί ορίζοντες”, ωστόσο, 
έθεσε ως στόχο να μελετήσει τα εστιατόρια των οποίων τα 
μενού είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένα στα θαλασσινά ή 
ποταμίσια φαγητά. μετά από ένα γύρο σε 16 από αυτά η 
βεσελίνα μαρίνοβα επέλεξε δέκα, για τα οποία αξίζει να 
ξέρετε περισσότερα.

Επί	δεκαετίες	η	ποικιλία	ψαριών	στη	Σόφια	ήταν	περιορισμένη	στο	
κατεψυγμένο	σκουμπρί,	θερμά	καπνιστό	σκουμπρί,	ψυχρά	καπνιστό	
σκουμπρί	 και	 σαλάτα	“Perla”	 από	 σαρδελόρεγγα,	 και	 ένα	 πρωί	 ,	
όχι	πολύ	αργότερα	,η	πόλη	ξύπνησε	σε	μια	νέα	πραγματικότητα:			
με	 μια	 δωδεκάδα	 σοβαρές	 ψαροταβέρνες	 που	 προσφέρουν	

Εστιατόρια 
για ψάρι  
στη σόφια

Снимки:	сп.	“Бакхус”
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като	на	променадата	в	Солун.	От	винената	карта	също	има	
какво	 да	 избереш	 за	 рибата	 и	 морските	 продукти.	 Малко	
разочарование	 е	 рибната	 чорба,	 обявена	 за	 приготвена	
от	четири	вида	бяла	риба.	Цената	й	се	разминава	с	количе-
ството	и	стойността	на	използваните	продукти	–	картофите	
в	нея	са	две	трети.	Но	грешката	сигурно	е	поправима	–	все	
пак	The	Island	e	нов,	при	това	с	наистина	приятна	и	вкусна	
кухня.	Единственото	нещо,	което	трябва	да	помните,	е	да	не	
обърквате	 калиброваната	 риба	 с	 дивата	 –	 първата,	 която	
идва	на	парчета	между	300	и	400	г,	струва	под	4	лева	за	10	
грама,	а	втората	–	около	11	лева	за	същото	количество.	Сер-
витьорите	може	и	да	пропуснат	да	ви	обърнат	внимание	на	
тази	подробност.

“Пренесохме	ли	ви	в	Гърция?”	е	въпросът,	който	ще	ви	
зададат	сервитьорите	в	Гиоргос	за	довиждане.	За	мнозина	
престоят	в	новооткритата	гръцка	таверна	е	като	пътуване	
до	 южната	 ни	 съседка.	 Потопени	 в	 уютната	 атмосфера	 на	

φρέσκα	 ψάρια	 από	 διάφορες	
θάλασσες	 προετοιμασμένα	
σύμφωνα	 με	 τις	 πιο	 καλλές	
μαγειρικές	παραδόσεις.	Ως	ακριβή	
και	 εποχιακή	 απόλαυση,	 το	
φρέσκο	 ψάρι	 γρήγορα	 κατέλαβε	
την	ιδιαίτερη	θέση	του	στο	μενού	
των	 ειδημόνων,	 χρωματίζοντας	
τον	 χάρτη	 της	 βουλγαρικής	
πρωτεύουσας	 με	 μια	 σειρά	 από	
νέα	 σημεία	 όπου	 προσφέρεται	 η	
ευχαρίστηση	του	καλού	φαγητού.	

Το	πιο	καινούριο	εστιατόριο	
στη	 Σόφια	 –	The	 Island,	 άνοιξε	
στη	 μέση	 του	 καλοκαιριού	
στη	 λίμνη	 Αριάνα.	 Οι	 ευγενικοί	
σερβιτόροι	ντυμένοι	σε	ναυτικά	
μπλουζάκια,	διανέμουν	τα	μενού	
ως	γλωσσάρια	προς	βοήθεια	της	
ελληνοβουλγαρικής	 ψαρικής	
συνεργασίας:	 από	 αυτά	 μπορεί	
να	μάθει	κανείς	ότι	ο	ξιφίας	είναι	
“риба	меч”	και	ο	μπακαλιάρος	–		
“средиземноморска	 треска”,	
καθώς	 και	 πολλούς	 άλλους	
όρους	 που	 μπορούν	 να	 είναι	

χρήσιμοι	 σε	 μελλοντικές	 επισκέψεις	 στην	 Ελλάδα.	 Με	 το	
νερό	 τριγύρω,	 με	 τις	 μεγάλες	 ιτιές,	 την	 απλή	 επίπλωση,	 την	
απόσταση	ανάμεσα	στα	τραπέζια,	τους	σερβιτόρους	ναύτες	
και	τα	μικρόφωνά	τους	για	συντονισμό,	η	ατμόσφαιρα	είναι	
αρκετά	 εκλεκτικιστική	 και	 με	 αίσθηση	 του	 χώρου.	 Και	 το	
καλύτερο	είναι	οι	ημερομηνίες	που	αναγράφονται	στο	μενού:	
πότε	 έβγαλαν	 το	 ψάρι	 από	 τη	 θάλασσα	 στην	 Καβάλα	 και	
πότε	έγινε	η	παράδοση	στο	εστιατόριο.	Αυτό	συμβαίνει	κάθε	
δυο	 ημέρες	 και	 γι’αυτό	 το	 τηγανητό	 μπαρμπούνι	 είναι	 τόσο	
φρέσκο	και	τραγανιστό.	Ιδιαίτερα	καλή	είναι	η	σκορδαλιά	–	ο	
ελληνικός	κρύος	πουρές	πατάτας	με	σκόρδο.	Είναι	δύσκολο	να	
το	πιστέψει	κανείς	αλλά	στο	Ορλόβ	μοστ	το	ούζο	είναι	σχεδόν	
τόσο	δημοφιλές	όσο	και	στην	παραλιακή	της	Θεσσαλονίκης.	
Από	 τη	 λίστα	 κρασιών	 επίσης	 έχει	 πολλά	 να	 επιλέξει	 κανείς	
από	 ψάρια	 και	 θαλασσινά.	 Μικρή	 απογοήτευση	 είναι	 η	
ψαρόσουπα	που	φέρεται	ως	μαγειρεμένη	από	τέσσερα	είδη	
λαυρακιού.	Η	τιμή	της	δε	συμπίπτει	με	την	ποσότητα	και	την	
αξία	 των	 χρησιμοποιημένων	 προϊόντων	 –	 οι	 πατάτες	 μέσα	
αποτελούν	 τα	 δυο	 τρίτα.	 Αλλά	 το	 λάθος	 σίγουρα	 μπορεί	 να	
επανορθωθεί	 –	 στο	 κάτω	 κάτω	 το	“The	 Island”	 είναι	 ακόμα	
καινούριο	και	με	πραγματικά	ευχάριστη	και	νόστιμη	κουζίνα.	
Το	 μόνο	 πράγμα	 που	 πρέπει	 να	 θυμάστε,	 είναι	 να	 μην	
μπερδεύετε	τα	ψάρια	ιχθυοκαλλιέργειας	με	τα	άγρια	ψάρια	–		
το	 πρώτο	 είδος	 που	 διανέμεται	 από	 τους	 προμηθευτές	 σε	
κομμάτια	των	300	και	400	γραμμαρίων	κοστίζει	κάτω	από	4	
λέβα/	10	γραμμάρια,	ενώ	το	δεύτερο	–	περίπου	11	λέβα	για	
την	ίδια	ποσότητα.	Μπορεί	οι	σερβιτόροι	να	παραλείψουν	να	
σας	υπογραμμίσουν	αυτή	τη	λεπτομέρεια.

“Σας	μεταφέραμε	στην	Ελλάδα;”	είναι	η	ερώτηση	που	θα	
σας	κάνουν	οι	σερβιτόροι	στην	ταβέρνα	“Γιώργος”.	Για	πολλούς	
η	ώρα	στην	καινούρια	ελληνική	ταβέρνα	είναι	σαν	ταξίδι	στην	
Ελλάδα.	Στην	άνετη	ατμόσφαιρα	ενός	αυθεντικού	ελληνικού	
εστιατορίου	 οι	 επισκέπτες	 μπορούν	 πάντα	 να	 δοκιμάσουν	
φρέσκα	ψάρια	του	Αιγαίου	Πελάγους,	παραδοσιακά	ελληνικά	
κρασιά	και	γιατί	όχι	ούζο	Πλωμάρι.	Μαζί	με	τα	παραδοσιακά	
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автентичен	гръцки	ресторант,	посетителите	могат	да	опитат	
винаги	 прясна	 риба	 от	 Средиземноморието	 и,	 по-специ-
ално,	Беломорието,	традиционни	гръцки	вина,	а	защо	не	и	
узо	“пломари”.	Редом	с	традиционните	блюда	от	октоподи,	
калмари,	 миди,	 скариди,	 ципура,	 лаврак	 и	 барбун	 място	
намират	 екзотичните	 от	 риба	 меч	 и	 маятико.	 Разнообраз-
ното	меню	на	ресторанта,	съставено	от	доскорошния	гла-
вен	готвач	на	“Шератон”	и	собственик	на	таверната	Георгиос	
Христанидис,	ще	допадне	и	на	любителите	на	месните	спе-
циалитети	с	богатото	предложение	от	печени	меса.

Ако	 на	 човек	 му	 е	 интересно	 как	 изглеждат	 твърдите	
ценители	на	морска	храна	у	нас,	Captain	Cook	е	мястото	да	
ги	огледа	–	на	терасата	му	е	претъпкано	с	клиенти,	наглед	
здраво	стъпили	на	краката	си	–	внушителни	представители	
на	българската	“средна	класа”.	Масите	са	прекалено	на	гъсто	
и	сервитьорите	се	промушват	ребром,	но	се	справят	умело	
и	са	свръх	грижливи	–	човек	почти	очаква	да	посегнат	да	
го	хранят	с	лъжичка.	Captain	Cook	е	амбициозен,	солиден	
и	вече	опитен	ресторант	и	в	него	почти	не	се	случва	някое	
ястие	 да	 разочарова.	 Като	 се	 започне	 от	 красивото	 суши,	
изработвано	на	бара	във	фоайето,	до	черноморската	рибна	
чорба	–	класическа,	семпла,	с	фино	нарязани	зеленчуци	и	
ухаеща	на	девесил,	кухнята	е	отлична.	Октоподът	обикно-
вено	е	крехък	и	свежо	дъхащ	на	море,	а	сьомгата	на	плоча	
е	с	фино	запечена	корица,	под	която	месото	се	разделя	на	
пластинки	и	се	топи	в	устата.	Папагал,	морски	дявол,	Джон	
Дори	или	жив	омар	със	страховити	щипки	–	на	витрината	
вътре	 е	 пълно	 с	 екстравагантно	 звучащи	 предложения.	
Стига	човек	да	реши	какво	иска,	то	незабавно	бива	изваж-
дано,	 претегляно	 и	 приготвяно.	 Както	 почти	 навсякъде,	
скъпите	риби	се	продават	на	грамаж.	Вината	са	много,	целе-
насочено	подбирани	за	морска	храна	и	леко	надценени.	Но	
високите	надценки	на	вината	не	са	необичайни	за	българ-
ските	ресторанти.	

“Тамбукту”,	 екзотичният	 и	 още	 по-луксозен	 брат	 на		
Captain	 Cook,	 е	 най-тежкият	 сред	
софийските	 рибни	 ресторанти.	
Въпреки	че	няма	градина	или	тераса,	
лятно	време	той	е	в	сянката	на	дър-
ветата	 от	 градинката	 на	 “Кристал”,	
вземайки	 от	 нейната	 прохлада	 и	
относителна	 тишина.	 Тук	 е	 мястото	
човек	 да	 се	 поглези	 с	 малайзийски	
скариди	 или	 миди	 Сен	 Жак,	 тарама	
от	 калкан	 или	 крак	 кейк	 с	 чушков	
тартар.	 Ценителите	 на	 рибни	 супи	
отдавна	са	забелязали	чудесния	буй-
абез	 със	 скариди	 и	 морски	 дявол.	
Обслужването	е	леко	претенциозно	
като	 за	 рибен	 ресторант,	 но	 пък	
цените	 са	 по-достъпни	 от	 очаква-
ното.	 Естествено	 поръчка	 на	 махи-
махи	делфинова	риба	с	шабли	Grand	
Cru	Vaudesir	2005	няма	как	да	излезе	
евтино.

Fish&Grill	 до	 басейна	 “Спартак”	
заслужава	уважение	не	само	заради	
ниските	 надценки	 на	 умело	 под-
браните	вина,	а	и	защото	е	може	би	
единственият	 с	 непретенциозен	
вид	на	капанче,	но	с	чудесна	кухня.	

φαγητά	όπως	χταπόδι,	καλαμάρια,	μύδια,	γαρίδες,	τσιπούρα,	
λαβράκι	και	μπαρμπούνι	μπορείτε	να	βρείτε	και	πιο	εξωτικά	
ψάρια	 όπως	 ξιφία	 και	 μαγιάτικο.	 Το	 πλούσιο	 μενού	 του	
εστιατορίου,	έργο	του	πρώην	αρχιμάγειρα	στο	Sheraton	και	
ιδιοκτήτη	 της	 ταβέρνας	 Γιώργου	 Χριστανίδη	 θα	 άρεζε	 και	
στους	 λάτρεις	 των	 τοπικών	 σπεσιαλιτέ	 με	 κρέας	 για	 τους	
οποίους	υπάρχει	μεγάλη	ποικιλία	ψητών	κρεάτων.

Αν	 ενδιαφέρεται	 να	 δει	 κανείς	 πώς	 είναι	 οι	 απόλυτοι	
γνώστες	της	θαλασσινής	τροφής	στη	Βουλγαρία,	το	Captain	
Cook	είναι	το	σημείο	για	να	τους	ρίξει	μια	ματιά	–	η	ταράτσα	
είναι	 γεμάτη	 πελάτες	 οι	 οποίοι	 φαίνεται	 στέκονται	 καλά	
στα	πόδια	τους	–	επιβλητικοί	εκπρόσωποι	της	βουλγαρικής	
“μεσαίας	 τάξης”.	 Τα	 τραπέζια	 είναι	 πολύ	 κοντά	 το	 ένα	 με	
το	 άλλο	 και	 οι	 σερβιτόροι	 διακινούνται	 ίσα	 ίσα,	 αλλά	 είναι	
επιδέξιοι	 και	 πάρα	 πολύ	 προσεκτικοί	 –	 μπορεί	 κανείς	
σχεδόν	 να	 φανταστεί	 ότι	 παρά	 λίγο	 και	 θα	 τον	 τάϊζαν	 	 με	
το	 κουταλάκι.	 Το	 “Captain	 Cook”	 είναι	 φιλόδοξο,	 σταθερό	
και	 ήδη	 έμπειρο	 εστιατόριο	 και	 εκεί	 είναι	 σχεδόν	 αδύνατο	
να	 απογοητευτεί	 κανείς	 από	 κάποιο	 φαγητό.	 Αρχίζοντας	
με	 το	 όμορφο	 σούσι	 που	 φτιάχνεται	 στο	 μπαρ	 στο	 lobby,	
και	 φτάνοντας	 στην	 ψαρόσουπα	 της	 Μαύρης	 Θάλασσας	 –		
κλασική,	απλή,	με	λεπτά	κομμένα	λαχανικά	και	με	μυρωδιά	
λεβιστικού	–	η	κουζίνα	είναι	εξαιρετική.	Το	χταπόδι	συνήθως	
είναι	τρυφερό,	φρέσκο	και	μυρίζει	θάλασσα	και	ο	σολομός	
στο	 φούρνο	 έχει	 ελαφρά	 ψημένη	 κρούστα,	 κάτω	 από	 την	
οποία	 το	 κρέας	 χωρίζεται	 σε	 ελάσματα	 και	 λιώνει	 στο	
στόμα.	 Παπαγάλος,	 βατραχόψαρο,	 χριστόψαρο,	 ή	 ακόμα	
και	 ζωντανός	 αστακός	 με	 φρικτές	 δαγκάνες	 –	 η	 βιτρίνα	
μέσα	είναι	γεμάτη	από	ενδιαφέρουσες	προτάσεις.	Αρκεί	να	
αποφασίσει	κανείς	τι	θέλει	–	αμέσως	η	επιθυμία	του	βγαίνει	
από	το	ψυγείο,	ζυγίζεται	και	μαγειρεύεται.	Όπως	και	σχεδόν	
παντού	 τα	 ακριβά	 ψάρια	 πωλούνται	 ανάλογα	 με	 το	 βάρος	
τους	σε	γραμμάρια.	Τα	κρασιά	είναι	πολλά,	ειδικά	επιλεγμένα	
για	 τα	 θαλασσινά	 φαγητά	 και	 ελαφρώς	 υπερτιμημένα.	 Οι	
υψηλές	τιμές	των	κρασιών	όμως	δεν	είναι	ασυνήθιστες	για	

τα	βουλγαρικά	εστιατόρια.	
Το	“Tambuktu”,	o	εξωτικός	και	ακόμη	

πιο	 πολυτελής	 αδελφός	 του	“Captain	
Cook”,	είναι	το	πιο	βαρύ	ανάμεσα	στα	
εστιατόρια	για	ψάρι	στη	Σόφια.	Αν	και	
δεν	έχει	κήπο	ή	ταράτσα,	το	καλοκαίρι	
βρίσκεται	 στη	 σκιά	 των	 δέντρων	 του	
κήπου	 “Crystal”,	 παίρνοντας	 από	 τη	
δροσιά	και	τη	σχετική	του	ησυχία.	Εδώ	
είναι	το	σημείο	όπου	μπορεί	κανείς	να	
απολαύσει	μαλαισιανές	γαρίδες	ή	μύδια	
St	Jacques,	ταραμά	από	καλκάνι	ή	κέικ	
καβουριού	με	σάλτσα	τάρταρ	πιπεριάς.	
Οι	ειδήμονες	της	ψαρόσουπας	εδώ	και	
καιρό	έχουν	παρατηρήσει	τη	θαυμάσια	
σούπα	 μπουγιαμπές	 με	 γαρίδες	 και	
βατραχόψαρο.	 Η	 εξυπηρέτηση	 είναι	
λίγο	εξεζητημένη	για	μια	ψαροταβέρνα,	
αλλά	οι	τιμές	είναι	πιο	προσιτές	από	το	
αναμενόμενο.	 Φυσικά	 η	 παραγγελία	
κυνηγού	με	Chablis	Grand	Cru	Vaudesir	
2005	δεν	μπορεί	να	βγει	και	φτηνή.

Το	 Fish&Grill	 δίπλα	 στην	 πισίνα	
“Spartak”	είναι	άξιο	σεβασμού,	όχι	μόνο	
χάρη	στις	χαμηλές	επιβαρύνσεις	και	τα	
προσεκτικά	 επιλεγμένα	 κρασιά,	 αλλά	
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Такава	е	и	идеята	му	–	да	бъде	достъпният	рибен	ресторант	
на	София.	Седнали	на	дървените	маси	и	пейки,	можете	да	
получите	всякакви	пресни	морски	деликатеси,	и	то	добре	
приготвени.	 Предлагат	 се	 мариновани	 в	 кухнята	 на	 рес-
торанта	миди	и	черноморски	деликатеси	като	рапани	със	
зехтин	или	акула	на	тиган.	Ресторантът	печели	по	точки	и	
със	забележителната	си	рибена	чорба,	застроена	с	жълтък	
и	ухаеща	на	лющян	и	целина,	както	я	правят	по	Северното	
ни	 Черноморие.	 Същите	 собственици	 откриха	 неотдавна	
и	 друг	 Fish&Grill	“Морски	 спомени”	 на	 твърде	 необичайно	
място,	 до	 парка	 “Гео	 Милев”,	 в	 нова	 жилищна	 сграда	 –	 с	
просторна,	 чиста,	 семпла	 обстановка,	 тематична	 морска	
декорация	и	витрини	към	парка.	Идеята	е	новото	място	да	е	
по-изискано,	така	че	тук	си	струва	да	се	опитат	и	по-необи-
чайни	специалитети	като	запечен	патладжан	по	баски,	пъл-
нен	с	морски	продукти	или	сепия	на	плоча,	а	и	черноморски	
кефал	плакия	или	калкан	със	скордаля.	

Рибен	ресторант	в	бившия	военен	хотел	“Шипка”	–	май	не	
звучи	 обещаващо.	 Но	 сред	 софийските	 рибни	 ресторанти,	
Barbados	е	постигнал	може	би	най-добър	баланс	на	всички	
елементи:	 качество	 и	 разнообразие	 на	 рибната	 си	 кухня,	
коректно	 и	 деликатно	 обслужване,	ненатрапчиво	 луксозна	
и	 спокойна	 обстановка	 и	 прилични	 цени.	 Само	 с	 вината	
нещата	 са	 малко	 объркани	 –	 сред	 разнообразието	 от	 бъл-
гарски	и	вносни	предложения,	човек	попада	на	доста	надце-
нени	посредствени	вина.	Но	пък	от	добре	овкусената	салата	
“медитеранео”	–	със	свежи	листа,	чери	домати,	скариди,	миди	
и	пармиджано,	през	прясната	есетра	до	испанските	специ-
алитети	 като	 морски	 продукти	 по	 каталунски	 или	 паеля	 –		
вкусът	на	всички	ястия	говори	за	наличието	на	майстори	в	
кухнята	и	за	техния	талант	да	готвят	риба.	Едно	от	бързите	
доказателства	е	супа	минестроне	със	скариди.	Втори	“Барба-
дос”	с	идентично	меню	е	открит	в	квартал	Павлово.

Единственият	 японски	 представител	 на	 чисто	 рибната	
кохорта	е	Hamachi,	сврян	в	малка	улица	в	долната	част	на	
“Лозенец”.	С	космополитно	японския	си	интериор	в	малко	
помещение	с	високи	маси	и	столове	и	приятна	зимна	гра-
дина	това	е	едно	симпатично	модерно	място.	Името	на	рес-
торанта	означава	жълтопер	тон,	но	редовната	доставка	на	
тази	риба	у	нас	е	проблем,	така	че	за	да	опита	хамачи	запе-
чено	на	тепаняки	с	понзу	сос	(соев	сос	с	екстракт	от	порто-
кал),	човек	трябва	да	извади	късмет.	Но	скаридите	темпура	
винаги	са	налице	–	стегнати,	свежи,	фино	панирани.	Друга	
забележителност	е	саке	сьомгата	със	сос	от	джинджифил	–		
рибата	се	топи	и	нежно	сладни	от	сакето,	в	което	е	глази-
рана.	Сушито	не	е	най-доброто	в	града	–	от	едно	по-точно	
равновесие	 в	 пропорциите	 на	 ориза	 и	 парчетата	 риба,	
тофу	или	зеленчуци,	то	определено	би	спечелило.	Тук	често	
правят	вкусна	 мисо	сьомга	супа,	 а	 темата	“мисо”	 (паста	от	
ферментирала	соя)	продължава	с	пълнен	калмар	с	морски	
дарове,	 запечен	 на	 грил	 с	 мисо	 сос.	 Винената	 им	 карта	 е	
кратка	и	добре	премислена.

Пълна	 противоположност	 e	 списъкът	 от	 вина	 в	 “При	
Яфата	Рибна	къща”,	където	предлагат	дори	никому	ненужни	
колекционни	бутилки,	например	Новоселска	гъмза	от	1969	
г.	Иначе	рибната	“Яфа”	с	гръцко-моряшка	обстановка	при-
влича	много	народ	и	вечер	градината	е	оживена	и	приятна,	
а	 всички	 пресни	 морски	 продукти	 и	 риби	 се	 приготвят	
семпло	и	добре.	Тук	човек	може	да	си	поръча	цял	калкан	
на	 пара	 или	 рибни	 кюфтенца	 и	 шишчета,	 които	 другаде	
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και	επειδή	είναι	 ίσως	το	μόνο	που	δε	δείχνει	πομπώδες	αλλά	
προσφέρει	θαυμάσια	κουζίνα.	Αυτή	ακριβώς	είναι	και	η	ιδέα	του	–	
να	είναι	το	πιο	προσιτό	εστιατόριο	για	ψάρι	στη	Σόφια.	Κάθοντας	
στα	ξύλινα	τραπέζια	και	παγκάκια,	μπορείτε	να	πάρετε	οτιδήποτε	
φρέσκα	θαλάσσια	εδέσματα	και	θα	είναι	και	καλά	μαγειρεμένα.	
Προσφέρονται	 μαριναρισμένα	 στην	 κουζίνα	 του	 εστιατορίου	
μύδια	 και	 εδέσματα	 της	 Μαύρης	 Θάλασσας	 όπως	 Rapana	
venosa	(ένα	σαλιγκάρι	που	ζυγίζει	περίπου	μισό	κιλό	–	σ.τ.μ.)	
με	ελαιόλαδο	ή	καρχαρίας	στο	τηγάνι.	Το	εστιατόριο	κερδίζει	
και	 άλλους	 πόντους	 με	 την	 καταπληκτική	 του	 ψαρόσουπα	
φτιαγμένη	με	κροκάδι	αυγών	που	μυρίζει	λεβιστικό	και	σέλινο	–		
όπως	 ακριβώς	 τη	 φτιάχνουν	 στις	 βόρειες	 ακτές	 της	 Μαύρης	
Θάλασσας.	 Οι	 ίδιοι	 ιδιοκτήτες	 άνοιξαν	 πρόσφατα	 και	 άλλο	
Fish&Grill	 “Морски	 спомени”	 (Θαλασσινές	 αναμνήσεις)	 σε	
ένα	πολύ	ασυνήθιστο	μέρος	–	δίπλα	στο	πάρκο	“Γκέο	Μίλεβ”,	
σε	 μια	 καινούρια	 πολυκατοικία	 όπου	 ο	 χώρος	 είναι	 μεγάλος,	
καθαρός	και	απλός	με	θαλασσινή	διακόσμηση	και	παράθυρα	
προς	το	πάρκο.	Η	 ιδέα	είναι	το	καινούριο	εστιατόριο	να	είναι	
πιο	πολυτελές	οπότε	εδώ	αξίζει	να	δοκιμάσει	κανείς	πιο	σπάνια	
σπεσιαλιτέ	 όπως	 μελιτζάνα	 ψητή	 α	 λα	 βασκικά	 με	 γέμιση	
θαλασσινών	ή	σουπιά	στο	φούρνο	και	επίσης	–	πλακία	μπάφας	
από	τη	Μαύρη	Θάλασσα	(η	πλακία	είναι	παραδοσιακός	τρόπος	
μαγειρέματος	 σύμφωνα	 με	 τον	 οποίο	 το	 ψάρι	 ψήνεται	 με	
λάδι,	κρεμμύδια,	ντομάτες,	καρότα	κ.λπ.	–	σ.τ.μ)	ή	καλκάνι	με	
σκορδαλιά.	

Ψαροταβέρνα	 στο	 πρώην	 στρατιωτικό	 ξενοδοχείο	
“Shipka”;	 Αυτό	 μάλλον	 δεν	 ακούγεται	 ενθαρρυντικό.	 Αλλά	
ανάμεσα	 στα	 εστιατόρια	 για	 ψάρι	 στη	 Σόφια,	 το	 Barbados	
ίσως	έχει	πετύχει	την	καλύτερη	ισορροπία	σε	όλα	τα	στοιχεία:	
ποιότητα	και	ποικιλία	της	θαλασσινής	κουζίνας	του,	σωστή	και	
προσεκτική	 εξυπηρέτηση,	 πολυτελής	 (αλλά	 όχι	 επιβλητική)	
και	ήρεμη	ατμόσφαιρα	και	λογικές	τιμές.	Μόνο	στο	κρασί	τα	
πράγματα	είναι	κάπως	μπερδεμένα	–	ανάμεσα	στην	ποικιλία	
των	 προτάσεων	 από	 τη	 Βουλγαρία	 και	 το	 εξωτερικό,	 μπο-
ρεί	 να	 πέσει	 κανείς	 σε	 αρκετά	 υπερτιμημένα	 μέτρια	 κρασιά.	
Αλλά	από	την	πεντανόστιμη	σαλάτα	“mediteraneo”	–	με	φρέ-
σκα	 φύλλα,	 ντομάτα	 cherry,	 γαρίδες,	 μύδια	 και	 parmigiano,	
το	φρέσκο	ξυρύχι	και	μέχρι	τα	 ισπανικά	σπεσιαλιτέ	όπως	τα	
θαλασσινά	α	λα	καταλανικά	ή	παέλια	–	η	γεύση	όλων	αυτών	
των	φαγητών	μιλάει	για	την	παρουσία	μαστόρων	στην	κου-
ζίνα	και	για	το	ταλέντο	τους	να	μαγειρεύουν	ψάρια.	Μία	από	
τις	γρήγορες	αποδείξεις	είναι	η	σούπα	minestrone	με	γαρίδες.	
Δεύτερο	εστιατόριο	“Barbados”	με	το	 ίδιο	μενού	άνοιξε	στη	
συνοικία	Παύλοβο.

Ο	 μοναδικός	 εκπρόσωπος	 στην	 ομάδα	 αυτή	 που	
απασχολείται	 καθαρά	 με	 ψάρια	 είναι	 το	 Hamachi	 –	 χωμένο	
σε	 ένα	 μικρό	 σοκάκι	 στο	 κάτω	 μέρος	 του	 Λόζενετς.	 Με	 το	
κοσμοπολίτικα	ιαπωνικό	εσωτερικό	του,	σε	ένα	μικρό	χώρο	με	
υψηλά	τραπέζια	και	καρέκλες	και	ευχάριστο	χειμερινό	κήπο,	
αυτός	είναι	ένας	συμπαθητικός	σύγχρονος	τόπος.	Το	όνομα	του	
εστιατορίου	σημαίνει	“κιτρινόπτερος	τόνος”,	αλλά	οι	τακτικές	
παραδόσεις	για	αυτό	το	ψάρι	στη	Βουλγαρία	είναι	πρόβλημα,	
οπότε	για	να	δοκιμάσει	κανείς	hamachi	ψημένο	σε	tepanyaki	
με	σάλτσα	ponzu	(σάλτσα	σόγιας	με	εκχύλισμα	πορτοκαλιού),	
πρέπει	να	είναι	πολύ	τυχερός.	Όμως,	οι	γαρίδες	tempura	είναι	
πάντα	εκεί	–	σφιχτές,	φρέσκες	και	τέλεια	πανέ.	Άλλο	ορόσημο	
είναι	 ο	 σολομός	 με	 σάκε	 και	 με	 σάλτσα	 τζίντζερ	 –	 το	 ψάρι	
λιώνει	και	απαλά	φέρνει	τη	γλυκιά	γεύση	του	σάκε	στο	οποίο	
είναι	 γκλασαρισμένος.	Το	 σούσι	 δεν	 είναι	 το	 καλύτερο	 στην	
πόλη	 –	 σίγουρα	 θα	 κέρδιζε	 από	 μια	 πιο	 ακριβή	 ισορροπία	
στις	αναλογίες	του	ρυζιού	και	των	κομματιών	ψαριού,	τόφου	

В	Hamachi	
скаридите	

темпура	винаги	
са	налице	–	

стегнати,	свежи,	
фино	панирани.
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липсват.	Само	сервирането	е	малко	вяло	и	далечно	напомня	
други	времена	и	нрави.	

Съвсем	 различно	 е	 положението	 в	 Aries.	 Ресторантът,	
чието	име	го	асоциира	с	овен,	не	е	изцяло	рибен,	но	през	
лятото	 кухнята	 празнуваше	 рибни	 фиести	 и	 сякаш	 най-
голямата	им	страст	е	именно	рибата.	В	малкия,	пълен	със	
зеленина,	салон	в	уличката	над	хотел	“Хемус”	сервитьорът	
гордо	обяснява	за	моруната,	докарана	им	прясна	от	язовир	
Кърджали,	 за	 дивата	 есетра	 или	 за	 черноморската	 риба,	
която	току-що	са	получили.	Моруната	на	плоча	е	наистина	
деликатес,	а	когато	я	има,	 готвачът	 прави	и	чудна	 супа	от	
нея.	Изобщо	“Ариес”	е	единственото	място	с	акцент	върху	
сладководната	 риба	 –	 пресен	 уклей,	 котлети	 от	 пресен	
шаран,	 филе	 от	 костур.	 Щом	 настъпи	 златният	 сезон	 на	
черноморската	 риба,	 главен	 герой	 става	 тя.	 Ресторантът	
е	с	претенции	и	явно	затова	и	тук	доста	от	вината	(картата	
е	богата)	са	силно	надценени.	Но	евтините	прибори	някак	
хич	не	съответстват	на	амбициите	и	на	цените.	Това,	което	
в	никакъв	случай	не	бива	да	се	пренебрегва,	е	домашният	
шоколадов	пудинг.			

ή	 λαχανικών.	 Εδώ	 συχνά	 κάνουν	 νόστιμη	 σούπα	 σολομού	
“miso”,	και	το	θέμα	“miso”	(πάστα	από	σόγια	που	έχει	υποστεί	
ζύμωση)	συνεχίζει	με	καλαμάρι	με	γέμιση	θαλασσινών	ψητό	
στο	γκριλ	με	σάλτσα	miso.	Η	λίστα	κρασιών	είναι	σύντομη	και	
καλά	σχεδιασμένη.

Πλήρης	 αντίθεση	 είναι	 η	 λίστα	 κρασιών	 στο	“При	 Яфата	
Рибна	къща”	(Ψαροταβέρνα	“Στον	Γιάφα”),	όπου	προσφέρουν	
έως	 και	 απόλυτα	 περιττά	 συλλεκτικά	 μπουκάλια	 όπως	 π.χ.	
“Novoselska	gamza”	του	1969.	Αλλιώς	η	ψαροταβέρνα	“Γιάφα”	
με	το	έλληνο-ναυτικό	εσωτερικό	της	ελκύει	πολύ	κόσμο	και	τα	
βράδια	ο	κήπος	είναι	ζωηρός	και	ευχάριστος,	και	όλα	τα	είδη	
φρέσκα	θαλασσινά	προϊόντα	προετοιμάζονται	απλά	και	καλά.	
Εδώ	 μπορεί	 κανείς	 να	 παραγγείλει	 ολόκληρο	 καλκάνι	 στον	
ατμό	 ή	 κεφτέδες	 και	 σουβλάκια	 ψαριού,	 τα	 οποία	 λείπουν	
αλλού.	Μόνο	η	εξυπηρέτηση	είναι	κάπως	απαθής	και	θυμίζει	
κατά	κάποιον	τρόπο	άλλες	εποχές	και	ήθη.	

Τελείως	 διαφορετική	 είναι	 η	 κατάσταση	 στο	 Aries.	 Το	
εστιατόριο,	 το	 όνομα	 του	 οποίου	 συνδέεται	 με	 το	 κριάρι,	
δεν	 είναι	 αποκλειστικά	 για	 ψάρια,	 αλλά	 το	 καλοκαίρι	 η	
κουζίνα	 γιόρταζε	 φιέστες	 του	 ψαριού	 και	 φαίνεται	 πως	 το	
μεγαλύτερο	 πάθος	 τους	 είναι	 ακριβώς	 το	 ψάρι.	 Στο	 μικρό,	
γεμάτο	με	πράσινο	σαλόνι	στο	μικρό	δρομάκι	πάνω	από	το	
ξενοδοχείο	“Hemus”	 ο	 σερβιτόρος	 περήφανα	 εξηγεί	 για	 τη	
μουρούνα	που	τους	φέρανε	φρέσκια	από	τον	υδατοφράκτη	
“Κάρτζαλι”,	για	το	άγριο	ξυρύχι	ή	για	τα	ψάρια	της	Μαύρης	
Θάλασσας	που	μόλις	παρέλαβαν.	Η	μουρούνα	στο	φούρνο	
είναι	πραγματικό	έδεσμα	και	όταν	υπάρχει,	ο	μάγειρας	κάνει	
εξαιρετική	σούπα	από	αυτήν.	Σε	γενικές	γραμμές,	το	“Aries”	
είναι	 το	 μόνο	 μέρος	 με	 έμφαση	 στα	 ποταμίσια	 ψάρια	 –		
φρέσκια	 γελάρτζα,	 κομμάτια	 φρέσκου	 γριβαδιού,	 φιλέτο	
πέρκας.	Μόλις	μπει	η	χρυσή	εποχή	των	ψαριών	της	Μαύρης	
Θάλασσας	 –	 αμέσως	 αυτά	 γίνονται	 οι	 πρωταγωνιστές.	 Το	
εστιατόριο	είναι	πολυτελές	και	προφανώς	γι’αυτό	εδώ	πολλά	
από	τα	κρασιά	(η	λίστα	είναι	πλούσια)	έχουν	υπερεκτιμηθεί.	
Αλλά	τα	φτηνά	μαχαιροπίρουνα	καθόλου	δεν	ταιριάζουν	στις	
φιλοδοξίες	και	στις	τιμές.	Αυτό	που	σε	καμία	περίπτωση	δεν	
πρέπει	να	αμεληθεί	είναι	το	σπιτικό	πούντιγκ	σοκολάτας.			

Пет фаворита:

Barbados	–	заради	прясната	есетра	и	супата	минес-
троне	със	скариди.

Captain Cook	–	за	непоклатимото	качество	и	раз-
нообразието	от	прясна	риба	и	заради	майсторски	
приготвения	октопод	на	плоча.

Fish&Grill	–	заради	непретенциозния	си	вид	и	изне-
надващо	разнообразие	от	риба	и	морски	дарове,	
заради	добре	подбраните	вина	с	ниска	надценка	и	
особено	заради	чудесната	рибена	чорба	по	северен	
черноморски	маниер.	

Giorgos	–	заради	екзотичните	блюда	от	маятико	−		
риба,	която	можете	да	вкусите	само	в	тази	таверна.

The Island –	затова,	че	гарантират	свежестта	на	
рибата,	заради	приятната	атмосфера	и	особено	
заради	скордалята	и	пържения	барбун.

πεντε φαβορί:

Barbados	–	για	το	φρέσκο	ξυρύχι	και	τη	σούπα	
minestrone	με	γαρίδες.

Captain Cook	–	για	τη	σταθερή	ποιότητα	και	την	
ποικιλία	των	φρέσκων	ψαριών	και	για	το	τέλεια	
μαγειρεμένο	χταπόδι	στο	φούρνο.

Fish&Grill	–	για	τη	μη	πομπώδη	εμφάνισή	του	και	για	
την	εκπληκτική	ποικιλία	των	ψαριών	και	θαλασσινών,	
για	τα	εκλεκτά	κρασιά	με	χαμηλή	επιβάρυνση	και	
ειδικά	για	την	τέλεια	ψαρόσουπα	φτιαγμένη	με	τη	
μέθοδο	από	τη	βόρεια	Μαύρη	Θάλασσα.	

Giorgos	–	για	τα	εξωτικά	φαγητά	από	μαγιάτικο	−	ψάρι	το	
οποίο	μπορείτε	να	δοκιμάσετε	μόνο	σε	αυτή	την	ταβέρνα.

The Island	–	επειδή	εγγυώνται	τη	φρεσκάδα	του	
ψαριού,	για	την	ιδιαίτερα	ευχάριστη	ατμόσφαιρα	και	
ειδικά	για	τη	σκορδαλιά	και	το	τηγανητό	μπαρμπούνι.
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Предстоящи събития
15-16 септември 2008
Място:	Голяма	конферентна	зала,	УНСС,	София
Семинар на тема: “Стратегическо използване на търговските 
марки за икономическо и социално развитие”
Организатор:	Патентно	ведомство	на	Република	България,	Световната	
организация	за	интелектуална	собственост	и	УНСС.
www.bpo.bg,	www.wipo.int,	www.unwe.acad.bg

18 септември 2008, София
Място:	Хотел	Хилтън,	София
Международна конференция за системи за бизнес анализ (IDC 
Business Intelligence Roadshow �00�)
Организатор:	IDC
www.idc-cema.com/events/bi08bg

22 септември 2008
Ден на независимостта
Официален	празник

23 септември 2008
Място:	София
Българската фондова борса провежда извънредно акционерно 
събрание, на която ще се обсъжда управленския състав на борсата.
www.bse-sofia.bg

26 септември 2008
Място:	Хотел	“Хилтън”,	София
Втори конгрес на инвеститорите в туризма. 
Под	патронажа	на	президента	Георги	Първанов
www.bulgaria4you.org

27-28 септември 2008
Място:	Велинград	
Среща за популяризирането на България като атрактивна дестинация
Организатор:	Държавна	агенция	по	туризъм
www.tourism.government.bg

29 септември – 4 октомври
Място:	Панаирно	градче,	Пловдив
��-ти Международен технически панаир “Есен �00�”
Организатор:	Международен	панаир	Пловдив
www.fair.bg

30 септември 2008
Място:	Варна
Заключителна среща за създаването на Черноморски евроре-
гион. Подписване на устав на организацията.

10-12 октомври 2008
Място:	Интер	експо	център,	София
�-то балканско изложение за недвижими имоти и градоустройс-
твено планиране BalPEx
Организатор:	Балпекс,	Булгарреклама,	Интер	Eкспо	Център
www.balpex.eu

20-21 октомври 2008
Място:	Атина,	Гърция
Девета конференция и изложение за недвижими имоти  
Prodexpo �00�
www.tsomokos.gr

21-22 октомври 2008
Място:	Марибор,	Словения
Четвърта международна конференция, посветена на пазара за 
производство на електроенергия и дистрибуция Energija �00�
www.energija08.si

Επερχόμενες εκδηλώσεις
15-16 Σεπτεμβρίου 2008 
Τόπος:	Μεγάλη	αίθουσα	συνεδρίων	του	Πανεπιστημίου	Εθνικής	και	
Παγκόσμιας	Οικονομίας,	Σόφια
σεμινάριο με θέμα: “στρατηγική χρήση των εμπορικών σημάτων για 
την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη”
Διοργανωτής:	Γραφείο	Διπλωμάτων	Ευρεσιτεχνίας	της	Βουλγαρίας,	
Παγκόσμιος	Οργανισμός	Πνευματικής	Ιδιοκτησίας	και	Πανεπιστήμιο	
Εθνικής	και	Παγκόσμιας	Οικονομίας.	
www.bpo.bg,	www.wipo.int,	www.unwe.acad.bg

18 Σεπτεμβρίου 2008, Σόφια
Τόπος:	Ξενοδοχείο	Hilton,	Σόφια
Διεθνής Διάσκεψη για τα συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας (IDC 
Business Intelligence Roadshow �00�)
Διοργανωτής:	IDC
www.idc-cema.com/events/bi08bg

22 Σεπτεμβρίου 2008
Ημέρα ανεξαρτησίας
Επίσημη	αργία

23 Σεπτεμβρίου 2008
Τόπος:	Σόφια
το βουλγαρικό Χρηματιστήριο διεξάγει έκτακτη συνέλευση των 
μετόχων στην οποία θα συζητηθεί η σύνθεση του Διοικητικού 
συμβουλίου του χρηματιστηρίου.
www.bse-sofia.bg

26 Σεπτεμβρίου 2008
Τόπος:	Ξενοδοχείο	Hilton,	Σόφια
�η Διάσκεψη των επενδυτών στον τουριστικό τομέα. 
Υπό	την	αιγίδα	του	προέδρου	Γκεόργκι	Παρβάνοφ.
www.bulgaria4you.org

27-28 Σεπτεμβρίου 2008 
Τόπος:	Βέλινγκραντ
συνάντηση για την προβολή της βουλγαρίας ως ενός ελκυστικού προορισμού
Διοργανωτής:	Κρατικός	Οργανισμός	Τουρισμού
www.tourism.government.bg

29 Σεπτεμβρίου - 4 Οκτωβρίου
Τόπος:	Εκθεσιακό	Κέντρο,	Πλόβντιβ
��η Διεθνής τεχνική Έκθεση “Φθινόπωρο �00�”
Διοργανωτής:	Διεθνής	Έκθεση	-	Πλόβντιβ
www.fair.bg

30 Σεπτεμβρίου 2008, Βάρνα
τελική συνάντηση για τη Δημιουργία ευρωπεριφέρειας της Μαύρης 
Θάλασσας Υπογραφή του καταστατικού της οργάνωσης.

10-12 Οκτωβρίου 2008 
Τόπος:	Inter	Expo	Center,	Σόφια
�η βαλκανική Έκθεση ακινήτων και Πολεοδομικού σχεδιασμού BalPEx
Διοργανωτής:	Balpex,	Bulgarreklama,	Inter	Expo	Center
www.balpex.eu

20-21 Οκτωβρίου 2008 
Τόπος:	Αθήνα,	Ελλάδα
�η Διάσκεψη και Έκθεση ακινήτων Prodexpo �00� 
www.tsomokos.gr

21-22 Οκτωβρίου 2008 
Τόπος:	Μάριμπορ,	Σλοβενία	
�η Διεθνής Διάσκεψη για την αγορά Παραγωγής και Διανομής 
Ηλεκτρικής ενέργειας Energija �00� 
www.energija08.si
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алтиус БълГария

атика меДия БълГария	е	едно	от	най-голе-
мите	издателства	за	списания	у	нас.	Основен	акционер	е	гръц-
ката	компания	“Атикес	Екдосис”,	чийто	портфейл	включва	18	
списания,	 издавани	 в	 южната	 ни	 съседка.	 Стратегическото	
партньорство	с	италианския	концерн	“Мондадори”	й	позво-
лява	да	навлезе	успешно	на	медийните	пазари	в	България,	
Унгария,	Румъния,	Сърбия	и	Черна	гора.	“Атика	Медия	Бълга-
рия”	издава	5	от	най-популярните	и	най-тиражните	списания	
в	България	–	“Playboy”,		“Maxim”,		“Grazia”,		”Joy”	и	“OK!”.

еГнатия БълГария,	основана	през	месец	март	
2001	година,	е	част	от	Егнатия	Груп.	С	непрекъснатата	под-
дръжка	и	обновяващо	се	ноу-хау	на	групата	и	като	член	с	1а	
категория	на	българската	Камара	на	строителите,	Егнатия	
България	 предоставя	 решения	„до	 ключ”	 (предварително	
проучване,	 проектиране,	 легализация	 и	 строителство)	
на	 телекомуникационни	 мрежи,	 административно,	 про-
мишлено	 и	 жилищно	 строителство,	 както	 и	 алтернативни	
енергийни	решения.	Клиенти	на	фирмата:	Cosmote	(Globul),	
Nokia,	Alpha	bank,	Piraeus	bank.

форс Делта ооД	е	една	от	първите	и	най-големи	
охранителни	 компании	 съществуващи	 на	 територията	
на	 Република	 България.	 Фирмата	 е	 специализирана	 във	
всички	 видове	 охранителна	 дейност	 и	 осъществява	 охра-
ната	на	обекти,	като:	посолства	–	тези	на	САЩ,	Великобри-
тания,	 Германия,	 Гърция,	 Кипър	 и	 др.;	 банки;	 държавни	 и	
частни	сгради.	Осъществяване	на	GPS	контрол	и	инкасо	на	
парични	средства	и	на	ценни	пратки.

Част	от	JWT	и	WPP,		hutsJWt	е	една	от	водещите	рекламни	
агенции	в	България.	Оперира	на	пазара	от	14	години,	като	се	
грижи	за	пълното	обслужване	на	впечатляващо	потрфолио	
от	марки	в	банковия,	енергийния	и	сектора	с	бързооборотни	
стоки.	Автор	на	множество	бестселър	кампании,	агенцията	е	
допринесла	много	за	растежа	на	своите	клиенти,	с	някои	от	
които	работи	над	13	години.

intercaterinG	е	компания	с	основен	предмет	на	
дейност	 кетъринг	 и	 събитиен	 мениджмънт.	 Кетъринг	 на	
световно	ниво	с	вкус	от	5	континента,	дългогодишен	опит	
в	сферата	на	ресторантьорството	и	кетъринг	услугите,	пер-
фектен	сървиз,	индивидуален	подход,	цялостен	дизайн	при	
организиране	на	събитията.

унисофтуеър

уни системс

aLtiUs BULGaria	

Η	attica MeDia BULGaria	είναι	ένας	από	τους	
μεγαλύτερους	 εκδότες	 περιοδικών	 στη	 Βουλγαρία.	 Κύριος	
μέτοχος	της	εταιρίας	είναι	η	ελληνική	Attikes	Ekdosis,	το	χαρτο-
φυλάκιο	της	οποίας	περιλαμβάνει	18	περιοδικά	που	εκδίδονται	
στην	Ελλάδα.	Η	στρατηγική	της	συνεργασία	με	τον	ιταλικό	όμιλο	
Mondadori	της	επέτρεψε	να	εισέλθει	με	επιτυχία	στις	αγορές	
των	μέσων	ενημέρωσης	στη	Βουλγαρία,	Ουγγαρία,	Ρουμανία,	
Σερβία	και	Μαυροβούνιο.	Η	Attica	Media	Bulgaria	εκδίδει	5	από	
τα	πιο	δημοφιλή	και	μεγαλύτερα	σε	κυκλοφορία	περιοδικά	στη	
Βουλγαρία:	“Playboy”,		“Maxim”,		“Grazia”,	”Joy”	και	“OK!”.	

Η	eGnatia BULGaria	ιδρύθηκε	το	Μάρτιο	του	2001	
στη	Βουλγαρία	ως	μέλος	του	ομίλου	Egnatia.	Με	τη	σταθερή	
υποστήριξη	 και	 τη	 διαρκώς	 ανανεούμενη	 τεχνογνωσία	 του	
ομίλου	και	ως	μέλος	1ης	κατηγορίας	του	βουλγαρικού	Τεχνικού	
Επιμελητηρίου,	 η	 Egnatia	 Bulgaria	 παρέχει	 ολοκληρωμένες	
λύσεις	 (προκαταρκτική	 μελέτη,	 σχεδιασμός,	 νομιμοποίηση	
και	κατασκευή)	τηλεπικοινωνιακών	δικτύων,	κατασκευές	διοι-
κητικών,	βιομηχανικών	και	οικιστικών	έργων,	καθώς	και	εναλ-
λακτικές	 ενεργειακές	 λύσεις.	 Πελάτες	 της	 εταιρείας:	 Cosmote	
(Globul),	Nokia,	Alpha	bank,	Piraeus	bank.

Η	 fOrce DeLta LtD. είναι	 μια	 από	 τις	 πρώτες	 και	
μεγαλύτερες	εταιρείες	ασφαλείας	που	υπάρχουν	στη	Βουλγα-
ρία.	 Η	 εταιρεία	 ειδικεύεται	 σε	 όλα	 τα	 είδη	 υπηρεσιών	 ασφα-
λείας	και	αναλαμβάνει	φυλάξεις	σε	χώρους	όπως:	πρεσβείες	–		
ΗΠΑ,	 Βρετανία,	 Γερμανία,	 Ελλάδα,	 Κύπρος	 κλπ.,	 τράπεζες,	
δημόσια	και	ιδιωτικά	κτίρια.	Υπηρεσίες	χρηματαποστολών	με	
παρακολούθηση	μέσω	GPS.

Μέλος	του	JWT	και	WPP,	η	hutsJWt	είναι	μία	από	τις	κορυ-
φαίες	διαφημιστικές	εταιρίες	της	Βουλγαρίας.		Δραστηριοποιείται	
στην	αγορά	εδώ	και	14	χρόνια,	καθώς	φροντίζει	για	την	πλήρη	
εξυπηρέτηση	 ενός	 εντυπωσιακού	 χαρτοφυλακίου	 σημάτων	
στους	 τομείς	 των	 τραπεζών,	 της	 ενέργειας	 και	 των	 προϊόντων	
ευρείας	 κατανάλωσης.	 Ως	 δημιουργός	 πολυάριθμων	 επιτυχη-
μένων	 εκστρατειών,	 η	 εταιρεία	 έχει	 συμβάλει	 πάρα	 πολύ	 στην	
ανάπτυξη	 των	 πελατών	 της,	 με	 ορισμένους	 από	 τους	 οποίους	
συνεργάζεται	περισσότερα	από	13	χρόνια.

Η	intercaterinG	είναι	εταιρεία	που	δραστηριοποι-
είται	 στο	 catering	 και	 στη	 διαχείριση	 εκδηλώσεων.	 Catering	
άριστης	ποιότητας	με	γεύσεις	από	τις	5	ηπείρους,	μακροχρό-
νια	 πείρα	 στις	 υπηρεσίες	 εστιατορίου	 και	 catering,	 άψογη	
εξυπηρέτηση,	 εξατομικευμένη	 προσέγγιση,	 ολοκληρωμένος	
σχεδιασμός	για	τη	διοργάνωση	εκδηλώσεων.

UnisOftWare s.a. 

Uni systeMs BULGaria 

Нови	членове	на	ГБСБ
τα νέα μέλη του hBcB






