
Брой 17 август - септември 2010

 

 ΠολιτικΑ
Η Βουλγαρία και η Ελλάδα:  

Φιλία και κοινά συμφέροντα

 политика
България и Гърция:  

Приятелство и общи интереси
Ώρα αποφάσεων 
για τα ενεργειακά 
έργα στη 
Νοτιοανατολική 
Ευρώπη

Енергийните проекти в Югоизточна Европа 
Време за решения



C2

август – септември 2010НОВИНИ



1

Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2010

 6 НоВиНи
Първо съвместно заседание на 
правителствата на България и Гърция в 
София, с което е учреден Висш съвет за 
сътрудничество между двете страни. 

 

Представяне на новата гръцка 
туристическа стратегия

 13 политика
 Реформите, които България планира да 

направи, за да се справи с бюджетния си 
дефицит

 21 икоНоМика
 Енергийните проекти в Югоизточна 

Европа – време за решения

 30 СЕктоРи

Финанси, туризъм, телекомуникации 
и медии, енергетика, строителство и 
недвижими имоти, транспорт, земеделие

 37 На ФокУС

Преживяването Starbucks в България

 40 ЧлЕНоВЕ

“Уникредит Булбанк” получи наградата 
“Банка на годината” за 2009 г., “Пощенска 
банка” - „Банка на клиента”, а Alpha Bank - 
най-добър чуждестранен клон 

MULTIRAMA откри деветия си магазин за 
компютри и периферия в България

 42 паРтНЬоРСтВа МЕЖДУ ЧлЕНоВЕ

Гръцката строителна група GEK Terna 
строи първия български магазин IKEA

 43 лаЙФСтаЙл

Христос Кацанис разказва за своята книга 
“От Балканите до Европа: България през 
погледа на един съсед”

 47 пРЕДСтоЯЩи СЪБитиЯ

 48 НоВи ЧлЕНоВЕ

πΕριΕχομΕνα



2

Брой 17 
август – септември 2010

ГлаВЕН РЕДактоР
Невена Кръстева
ДизаЙН
Калина Колибарска
аВтоРи и коНСУлтаНти
Петър Къдрев, Деница Косева, Иван Иванов, 
Илко Митковски, Светозара Давидкова, Даниела 
Йотова, Янис Ксирухакис
пРЕВоД
Олга Андреева
СНиМки
Икономедиа
корица: shutterstock
РЕклаМа
Гръцки бизнес съвет в България
Фани Филипова, f.filipova@hbcbg.com
Издание на  
СДРУЖЕНИЕ „ГРЪЦКИ  
БИЗНЕС СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ” 
ул. „Оборище” 1, вх. В, ет. 4 
тел.: 950 24 40, 41, 42
факс: 950 24 43 
e-mail: info@hbcbg.com 
www.hbcbg.com

изпЪлНитЕл

Част от Икономедиа
тел: 8012 682

пЕЧат
Печатница „Алианс Принт”

ΑρχισυΝτΑκτριΑ
Νεβένα Κράστεβα
Graphic DesiGn
Καλίνα Κολιμπάρσκα
ΑρθρογρΑφοι κΑι συμβουλοι
Πέταρ Κάντρεβ, Ντενίτσα Κόσεβα, Ιβάν Ιβανόβ, 
Ίλκο Μίτκοβσκι, Σβετοζάρα Νταβίντκοβα, Δανιέλα 
Ιότοβα, Ιωάννης Ξηρουχάκης Τρίτας
μΕτΑφρΑση
Όλγα Αντρέεβα
φωτογρΑφιΕσ
Еconomedia
shutterstock
ΔιΑφημιση
Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία
Φανή Φιλίπποβα, f.filipova@hbcbg.com

Το περιοδικό εκδίδεται από το  
ΕΛΛΗΝΙΚΟ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
οδ. Ομπόριστε 1, εισ. В, όρ. 4 
1000 Σόφια, Βουλγαρία 
τηλ. +359 2 950 24 40, 41, 42 
φαξ: +359 2 950 24 43 
e-mail: info@hbcbg.com 
www.hbcbg.com

ΕκτΕλΕση

Μέλος της Economedia
ΔιΕυθυΝση:
τηλ. 8012 682

ΕκτυΠωση
Τυπογραφείο “Alliance Print”

  6 ΕιΔησΕισ
Η πρώτη κοινή συνεδρίαση των κυβερνήσεων 
της Ελλάδας και της Βουλγαρίας στη Σόφια, με 
την οποία ιδρύθηκε το Ανώτατο Συμβούλιο 
Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Παρουσίαση της νέας ελληνικής στρατηγικής 
στον τομέα του τουρισμού
 

 13 Πολιτικη
 Συνεχίζουμε το θέμα για τον προϋπολογισμό 

με άρθρο για τις μεταρρυθμίσεις, τις οποίες η 
Βουλγαρία πρέπει να κάνει για να αντιμετωπίσει 
την πρόκληση του ελλείμματος. 

 21 οικοΝομικΑ
 Ώρα αποφάσεων για τα ενεργειακά έργα στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη
 

 30 τομΕισ

Οικονομικά, τουρισμός, τηλεπικοινωνίες 
και ΜΜΕ, ενέργεια, κατασκευές και ακίνητα, 
μεταφορές, γεωργία

  37 στο ΕΠικΕΝτρο

Η εμπειρία Starbucks στη Βουλγαρία

 40 μΕλη

Η UniCredit Bulbank κέρδισε το βραβείο 
“Τράπεζα της χρονιάς” για το 2009, η Postbank 
ως “Τράπεζα του πελάτη” και η Alpha Bank ως 
“Καλύτερο υποκατάστημα στο εξωτερικό”.

Η MULTIRAMA άνοιξε το ένατο κατάστημα Η/Υ 
και περιφερειακών στη Βουλγαρία

 42 συΝΕργΑσιΕσ μΕτΑΞυ μΕλωΝ

Ο ελληνικός κατασκευαστικός όμιλος ΓΕΚ 
ΤΕΡΝΑ αναλαμβάνει την κατασκευή του πρώτου 
καταστήματος ΙΚΕΑ στη Βουλγαρία

 43 LiFesTYLe
Ο Χρήστος Κατσάνης μιλάει για το βιβλίο του 
“Από τα Βαλκάνια στην Ευρώπη: Η Βουλγαρία με 
το βλέμμα ενός γείτονα”

 47 ΕΠΕρχομΕΝΕσ ΕκΔηλωσΕισ

 48 ΕΝΕΑ μΕλη





4

август – септември 2010От РедактОРа

С този брой се връщаме към сериозните теми 
енергетика и бюджет – теми, които под една или 
друга форма присъстват неотклонно на нашите 
страници. 

Ще направим обзор на големите енергийни 
проекти в България и Гърция, като ви представим 
и мнения на някои от основните участници в тях. 
С преглед на посещението на гръцкия минис-
тър-председател Георгиос Папандреу в София и 
смесеното заседание на правителствата на двете 
държави, както и с кратките икономически новини 
ще сложим темата енергетика в контекст. 

Темата бюджет продължаваме със статия за 
реформите, които България трябва да направи, 
за да се справи с предизвикателството бюджетен 
дефицит. 

Туризмът, на който беше посветен предишният 
ни брой, присъства отново на нашите страници с 
представяне на гръцката туристическа стратегия. 

Предлагаме Ви още разговор с един от основате-
лите на Гръцкия бизнес съвет в България -  Христос 
Кацанис и... чаша горещо кафе от Starbucks.

Надяваме се, че лятото ви е заредило с енергия и 
вдъхновение. 

С уважение,
Екипът на „Балкански хоризонти”

Στο παρόν τεύχος επιστρέφουμε στα σοβαρά θέματα 
της ενέργειας και του προϋπολογισμού, τα οποία εμφα-
νίζονται σταθερά στις σελίδες μας σε κάποια μορφή.

Κάνουμε ανασκόπηση των μεγάλων ενεργειακών 
έργων στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα και σας παρου-
σιάζουμε τις απόψεις ορισμένων από τους κυριότερους 
παράγοντες. Με την ανασκόπηση της επίσκεψης του 
Έλληνα πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου στη 
Σόφια και της κοινής συνεδρίασης των δύο κυβερνή-
σεων, καθώς και με τις σύντομες οικονομικές ειδήσεις 
θέτουμε σε συγκεκριμένο πλαίσιο το θέμα της ενέργειας.

Στο θέμα του προϋπολογισμού συνεχίζουμε με 
άρθρο για τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, την 
οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε για τη Βουλγαρία.

Ο τουρισμός, στον οποίον ήταν αφιερωμένο το 
προηγούμενο μας τεύχος, επανέρχεται στις σελίδες μας 
με την παρουσίαση της ελληνικής τουριστικής στρατη-
γικής.

Σας προσφέρουμε και συζήτηση με έναν από τους 
ιδρυτές του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη 
Βουλγαρία, τον κ. Χρήστο Κατσάνη  και ... ένα φλιτζάνι 
ζεστό καφέ από τα Starbucks.

Ελπίζουμε ότι το καλοκαίρι σας γέμισε με ενέργεια 
και έμπνευση.

Με εκτίμηση
Η ομάδα του „Βαλκανικοί ορίζοντες”

Уважаеми читатели,
Αγαπητοί αναγνώστες,
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България и Гърция:
η βουλγαρία και η 

Ελλάδα:  
Φιλία και κοινά 

συμφέροντα
ПетъР къдРеВ

ази среща “изпраща нашите отношения в нова 
орбита”, заяви гръцкият министър-председател 
Георгиос Папандреу след първото съвместно 
заседание на правителствата на България и Гър-
ция в София на 27 юли, с което беше учреден Висш 

съвет за сътрудничество между двете страни. Съветът ще се 
състои от премиерите и избрани министри от България и 
Гърция и ще заседава редовно през определен интервал от 
време.

Както отбелязаха двамата премиери Бойко Борисов и 
Георгиос Папандреу на общата пресконференция след дву-
странните разговори, правителствени срещи от този род 
вече са утвърдена практика между партньорски страни в 
Европа. Съвместни правителствени заседания се провеждат 
между Франция и Германия. Тази година през май Гърция 
проведе за първи път подобно заседание с турския кабинет. 
Българското правителство също е поело инициативата за 
организиране на подобна среща с турското правителство, но 
датата на тази среща още не е известна.

Пренасянето на този модел в българо-гръцките отноше-

πΕταρ ΚαντρΕΒ

Σε νέα τροχιά μπαίνουν οι σχέσεις μας με τη συνάντηση 
αυτή, δήλωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, 
μετά την πρώτη κοινή συνεδρίαση των κυβερνήσεων της Ελλά-
δας και της Βουλγαρίας στη Σόφια στις 27 Ιουλίου, με την οποία 
ιδρύθηκε το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο 
χωρών. Στο Συμβούλιο θα συμμετέχουν μαζί με τους πρωθυ-
πουργούς, και εκπρόσωποι επιλεγμένων υπουργείων από τις 
δύο χώρες και θα συνέρχεται συστηματικά, ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα.

Όπως σημείωσαν οι δύο πρωθυπουργοί κ.κ. Μπόικο Μπο-
ρίσοφ και Γιώργος Παπανδρέου στα πλαίσια της κοινής τους 
συνέντευξης Τύπου μετά από τις διμερείς συνομιλίες, τέτοιου 
είδους κυβερνητικές συνεδριάσεις είναι ήδη πρακτική μεταξύ 
χωρών-μελών στην Ευρώπη. Κοινές κυβερνητικές συνεδριά-
σεις διεξάγονται μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας, τον περασμένο 
Μάιο για πρώτη φορά η Ελλάδα συμμετείχε σε τέτοια συνά-

Приятелство  
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ния е логично, доколкото, както се изрази гръцкият премиер, 
тези отношения “през последните години са направили един 
положителен и качествен скок: от приятели станахме страте-
гически партньори”. Папандреу добави също, че “геострате-
гическата среда, в която вече развиваме двустранното си 
сътрудничество, е напълно различна след влизането на Бъл-
гария в европейските структури през 2007 г. и в евроатланти-
ческите през 2004 г.”

По време на срещата, освен общо заседание на присъст-
ващите членове на двете правителства, се проведоха дву-
странни срещи на двамата премиери и на отделните ресорни 
министри. Бяха подписани и 12 споразумения, чрез които, 
пак според гръцкия премиер, “направихме един първи опит 
за преодоляването, а може би и за окончателното разреша-
ване на серия от двустранни нерешени въпроси, които са 
наследени от миналото, както и за постигането на общите ни 
цели в области като икономиката, двустранното търговско 
сътрудничество, пътната инфраструктура, трансграничното 
сътрудничество, заетостта, военното и полицейското сътруд-
ничество, борбата с престъпността.”

В София Папандреу получи и пълна подкрепа както от 
българското правителство, така и от президента Георги Пър-
ванов, за гръцкия “Дневен ред 2014” за присъединяването на 
Западните Балкани в ЕС до 2014 г.

“Ще подкрепим България да стане пълноправен член на 
Шенгенското пространство през 2011 г.” - вероятно това беше 
най-често цитираното изявление на гръцкия премиер на 
съвместната пресконференция с българския му колега, след 
като беше помолен от Борисов да заяви публично уверени-
ето, дадено по време на двустранната среща. Гръцката под-
крепа за скорошното българско присъединяване към шен-
генското споразумение не е новост, но за първи път тази 
подкрепа e свързана и с ясно определена дата.

Несъмнено свободното движение на хора има решаващо 
значение за забележителните успехи на двустранното ико-
номическо сътрудничество, особено в граничните области. 
Заедно с откриването на нови гранични контролно-пропус-
кателни пунктове то превърна граничната зона от изоста-
нала и труднодостъпна област в динамично развиващ се 
регион. Вече е факт общият туристически продукт на Родо-
пите, който съчетава планинския с морския туризъм, а бъл-
гарският град Златоград отчита увеличение на туристиче-
ския поток с 20% в сравнение с миналия летен сезон в 
резултат на откриването на граничния пункт Златоград-
Ксанти в началото на годината. Да не забравяме също, че 
българските туристи все повече се превръщат в решаващ 
фактор за туристическото развитие на Северна Гърция, а 
хиляди българи намират работа в Гърция, където доприна-
сят за икономическото развитие на редица региони.

Според публикации в гръцкия печат Гърция е заинтере-
сована от влизането на България в Шенгенското простран-
ство и поради факта, че в момента Гърция няма сухопътна 
граница с друга страна от Шенген. Поради това нелегалните 
имигранти, влезли в Гърция предимно от Турция, остават 
там, без да могат да преминат без граничен контрол в друга 
шенгенска страна, поради което и останалите европейски 
страни нямат интерес да подпомогнат Гърция в борбата 
срещу нелегалната имиграция. В пряка връзка с либерализа-
цията на граничния режим е и 

откриването на нови гранични контролно-
пропускателни пунктове

ντηση με την τουρκική κυβέρνηση. Η Βουλγαρική κυβέρνηση 
έχει επίσης αναλάβει την πρωτοβουλία να διοργανώσει τέτοια 
συνάντηση υψηλού επιπέδου με την τουρκική κυβέρνηση, 
χωρίς να έχει γίνει ακόμη γνωστή η ημερομηνία.

Η μεταφορά αυτού του μοντέλου στις βουλγαροελληνικές 
σχέσεις είναι λογικό, καθώς, όπως σημείωσε ο Έλληνας πρωθυ-
πουργός, «τα τελευταία χρόνια στις σχέσεις Ελλάδας-Βουλγαρίας 
υπήρξε ένα θετικό ποιοτικό άλμα - από φίλοι γίναμε στρατηγι-
κοί εταίροι». Ο Παπανδρέου πρόσθεσε επίσης ότι «το γεωστρα-
τηγικό περιβάλλον, στο οποίο αναπτύσσουμε πλέον τη διμερή 
μας συνεργασία, είναι εντελώς διαφορετικό μετά την ένταξη 
της Βουλγαρίας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς το 2007 και τους 
ευρωατλαντικούς θεσμούς το 2004».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, εκτός από τη γενική 
συνέλευση των παρόντων μελών των δύο κυβερνήσεων, πραγ-
ματοποιήθηκαν διμερείς συναντήσεις μεταξύ των δύο πρωθυ-
πουργών και των επιμέρων υπουργών. Υπογράφτηκαν και 12 
συμφωνίες, με τις οποίες, όπως ανέφερε και ο Έλληνας πρωθυ-
πουργός, «κάναμε μια πρώτη προσέγγιση για την υπέρβαση, 
αλλά και πιθανότατα την οριστική λύση, μιας σειράς διμερών 
εκκρεμοτήτων, που είχαν κληρονομηθεί από το παρελθόν, αλλά 
και την προώθηση των κοινών μας στόχων σε νέους τομείς, 
όπως είναι στην οικονομία, τη διμερή εμπορική συνεργασία, τις 
οδικές υποδομές, την ενεργειακή συνεργασία, τη διασυνοριακή 
συνεργασία, την απασχόληση, τη στρατιωτική και αστυνομική 
συνεργασία, την καταπολέμηση της εγκληματικότητας».

Στη Σόφια ο Παπανδρέου εξασφαλίσε και την πλήρη υπο-
στήριξη τόσο της βουλγαρικής κυβέρνησης, όσο και του προέ-
δρου Γκεόργκι Παρβάνοφ, όσον αφορά την ελληνική πρωτο-
βουλία «Ατζέντα 2014» για την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων 
στην ΕΕ μέχρι το 2014.

«θα υποστηρίξουμε τη πλήρη ένταξη της 
βουλγαρίας στη ζώνη σένγκεν το 2011» -
αυτή ήταν ίσως η πιο αναφερόμενη δήλωση του Έλληνα πρω-
θυπουργού στη κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Βούλγαρο ομό-
λογό του, αφού του ζητήθηκε από τον κ. Μπορίσοφ να δηλώσει 
και δημόσια τη διαβεβαίωση που έδωσε κατά τη διμερή τους 
συνάντηση. Η ελληνική υποστήριξη για την προσχώρηση στη 
Συμφωνία Σένγκεν δεν είναι κάτι νέο, αλλά για πρώτη φορά 
συνδέεται με σαφή ημερομηνία. 

Αναμφίβολα η ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων είναι 
ζωτικής σημασίας για την αξιοσημείωτη επιτυχία της διμερούς 
οικονομικής συνεργασίας, ιδίως στις παραμεθόριες περιοχές. 
Μαζί με το άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης των συνόρων, 
μετέτρεψε την συνοριακή περιοχή από καθυστερημένη και 
δύσβατη σε δυναμικά αναπτυσσόμενη περιοχή. Είναι πλέον 
γεγονός το συνολικό τουριστικό προϊόν της Ροδόπης, το οποίο 
συνδυάζει τον ορεινό με τον θαλάσσιο τουρισμό, και είναι 
ενδεικτικό ότι η βουλγαρική πόλη Ζλατογκράντ καταγράφει 
κατά 20% αυξημένη ροή τουριστών σε σύγκριση με το περα-
σμένο καλοκαίρι μετά την εγκαίνια του συνοριακού σταθμού 
Ζλατογκράντ-Ξάνθη στις αρχές του έτους. Να μην ξεχνάμε και 
ότι οι Βούλγαροι τουρίστες γίνονται όλο και πιο καθοριστικό 
παράγοντα για την ανάπτυξη του τουρισμού στη Βόρεια 
Ελλάδα, ενώ χιλιάδες Βούλγαροι εργάζονται στην Ελλάδα, συμ-
βάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη πολλών περιοχών. 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ελληνικό τύπο η Ελλάδα 
έχει συμφέρον από την ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη Σέν-
γκεν επειδή σήμερα δεν έχει χερσαία σύνορα με άλλες χώρες 
του Σένγκεν. Ως εκ τούτου, οι παράνομοι μετανάστες, οι οποίοι 
εισήλθαν στην Ελλάδα κυρίως από την Τουρκία παραμένουν 
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На срещата на Папандреу с българския президент Първанов 
преди отпътуването на гръцката делегация от София двамата 
потвърдиха скорошното откриване на следващия граничен 
пункт между двете страни – Ивайловград-Кипринос. То се 
състоя на 9 септември, когато се честват 130 г. от установява-
нето на дипломатически отношения между двете страни. 
Същевременно протоколът за сътрудничество в областта на 
туризма, подписан от българския министър на икономиката, 
енергетиката и туризма Трайчо Трайков и гръцкия министър 
на културата и туризма Павлос Геруланос, предвижда въз-
можности за отваряне на нови пунктове за преминаване на 
границата при Арда-Паранести и Рудозем-Ксанти. В случай, 
че България влезе в Шенген през 2011 г., може да бъде открит 
и следващият ГКПП в прохода Маказа (Кърджали-Комотини), 
заяви българският премиер Борисов, като обеща, че строи-
телните работи от българска страна ще бъдат завършени в 
срок.

”Вярвам, че отношенията ни не трябва да се характеризи-
рат само от въпроса за Бургас-Александруполис” - така отго-
вори гръцкият премиер на поредния въпрос за петролопро-
вода, зададен на съвместната пресконференция. В 
навечерието си срещата беше често “рекламирана” в някои 
медии като опит да се даде тласък на проекта за петролопро-
вода, но нито форматът, нито организацията на срещата 
предполагаха тя да се фокусира върху тази тема. Проектът 
обаче естествено беше сред темите на разговора на Папанд-
реу и Борисов. Гръцкият премиер подчерта, че интересът на 
Гърция за реализацията на проекта остава непроменен, но 
че разбира притесненията на българската страна за опазва-
нето на околната среда и ще изчака изготвянето на екологич-
ната оценка.

По-конкретни измерения на сътрудничеството в енер-
гийната област вероятно ще даде протоколът към Меморан-
дума за разбирателство в областта на енергетиката, който 
подписаха гръцкият министър на околната среда, енергети-
ката и изменението на климата Тина Бирбили и министър 
Трайчо Трайков. С него двете страни се ангажират с диверси-
фикацията на източници, маршрути и доставчици на приро-
ден газ, включително чрез завършване на газовата между-
системна връзка Гърция-България до 2013 г. и изграждане на 
междусистемен електропровод 400 kV. Въпросът за изграж-

εκεί επειδή δεν μπορούν να περάσουν σε άλλη χώρα του Σέν-
γκεν χωρίς ελέγχους στα σύνορα, έτσι ώστε οι άλλες ευρωπαϊ-
κές χώρες δεν έχουν κανένα συμφέρον να βοηθήσουν την 
Ελλάδα στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. 

Σε άμεση σχέση με την απελευθέρωση του καθεστώτος των 
συνόρων είναι και 

το άνοιγμα νέων σημείων ελέγχου στα 
σύνορα. 
Στη συνάντηση του κ. Παπανδρέου με τον Βούλγαρο πρόεδρο 
Παρβάνοφ πριν από την αναχώρηση της ελληνικής αντιπροσω-
πείας από τη Σόφια, οι δυο επιβεβαίωσαν την πρόσφατη εγκαί-
νια του νέου συνοριακού σταθμού Ιβαΐλοβγκραντ-Κυπρίνου. Η 
τελετή των εγκαινίων έχει προγραμματιστεί για τις 9 Σεπτεμ-
βρίου με αφορμή την συμπλήρωση 130 χρονών από την εγκα-
θίδρυση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. 
Εντούτοις, το πρωτόκολλο τουριστικής συνεργασίας, το οποίο 
υπεγράφη από τον Βούλγαρο υπουργό Οικονομίας, Ενέργειας 
και Τουρισμού Τράιτσο Τράικοβ και τον Έλληνα υπουργό Πολι-
τισμού και Τουρισμού Παύλο Γερουλάνο, προβλέπει δυνατότη-
τες άνοιξης νέων διελεύσεων των συνόρων στην Άρδα - Παρα-
νέστι και Ρουδοζέμ - Ξάνθη. Σε περίπτωση που η Βουλγαρία 
ενταχθεί στο Σένγκεν το 2011, μπορεί να εγκαινιαστεί η επό-
μενη συνοριακή διάβαση στο Μακάζα (Κιρτζαλι - Κομοτηνή), 
δήλωσε ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας και υποσχέθηκε ότι 
από βουλγαρικής πλευράς τα έργα θα ολοκληρωθούν εμπρό-
θεσμα.

«Πιστεύω πως οι σχέσεις μας δεν πρέπει να χαρακτηριστούν 
μόνο από την υπόθεση του Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη» -

τέτοια ήταν η απάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού στις 
συχνές ερωτήσεις για το αγωγό στη κοινή συνέντευξη Τύπου. Η 
συνάντηση «διαφημίστηκε» σε κάποια μέσα ενημέρωσης ως 
μια προσπάθεια για προώθηση του σχεδίου, αλλά ούτε το 
σχήμα, ούτε η οργάνωση της συνάντησης προϋπόθεταν να επι-
κεντρωθεί σε αυτό το θέμα. Ο αγωγός ωστόσο ήταν ένα από τα 
θέματα συζήτησης στη συνάντηση Παπανδρέου-Μπορίσοφ. Ο 
Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα διατηρεί αμείωτο 
το ενδιαφέρον για την υλοποίηση του αγωγού, αλλά κατανοεί 
τις ανησυχίες της βουλγαρικής πλευράς για την προστασία του 
περιβάλλοντος και αναμένει τα αποτελέσματα των περιβαλλο-

ντικών μελετών.
Πιο συγκεκριμένες πτυχές της συνεργα-

σίας στον τομέα της ενέργειας θα δώσει πιθα-
νότατα το πρωτόκολλο στο μνημόνιο συνενό-
ησης για την ενέργεια, το οποίο υπέγραψαν ο 
Έλληνας υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής Τίνα Μπιρμπίλη και ο 
υπουργός Οικονομίας της Βουλγαρίας Τράι-
τσο Τράικοφ. Με το πρωτόκολλο οι δυο πλευ-
ρές δεσμεύονται να συμμετέχουν στη διαφο-
ροποίηση των πηγών, των οδών διέλευσης και 
των προμηθευτών φυσικού αερίου, συμπερι-
λαμβανομένων μέσω

της ολοκλήρωσης της διασύνδεσης φυσι-
κού αερίου Ελλάδας - Βουλγαρίας ως 2013 

και της κατασκευής της διασυνδετικής 
γραμμής ηλεκτρικής ενέργειας 400 kV. Το 
θέμα για την κατασκευή του διασυνδετήριου 
αγωγού μεταξύ των συστημάτων φυσικού 
αερίου της Βουλγαρίας και της Ελλάδας (IGB) 
έγινε επίκαιρο μετά από την κρίση με τις προ-Снимка: Красимир Юскеселиев



9

Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2010 ΕιδΗσΕισ

дането на междусистемна връзка между газопреносните 
системи на България и Гърция (IGB) стана актуален по време 
на кризата с руските доставки на природен газ за България в 
началото на 2009 г. Междусистемната връзка ще струва 150 
млн евро, от които 45 млн са отпуснати от ЕС. През март Гър-
ция и България подписаха в Солун две споразумения за съз-
даване на компании, които ще поемат планирането, изграж-
дането и търговската експлоатация на газопровода. В 
компанията, която ще изгради и експлоатира междусистем-
ната връзка, равно участие ще имат “Български енергиен 
холдинг” и гръцко-италианският консорциум IGI Poseidon, а в 
компанията, която ще поеме търговското управление на 
газопровода, гръцката ДЕПА и “Български енергиен холдинг” 
ще имат по 35 процента, а италианската “Едисон” - 30 про-
цента. Донякъде декларативен характер има друга част от 
протокола в областта на енергетиката, която предлага про-
ектът “Южен поток” да бъде определен като приоритетен за 
ЕС в рамките на Trans European Energy Networks (TENs). Можем 
да предположим, че този елемент от договореностите има за 
цел по-скоро да демонстрира ангажираността на двете 
страни към проекта както пред ЕС, така и пред Русия. 

Премиерът Борисов съобщи също така, че е поканил

Гърция да се включи с миноритарно учас-
тие в проекта за атомната електроцен-
трала “Белене”
Засега отговор от гръцката страна не е даден, но само няколко 
дни по-късно сръбският президент Борис Тадич на нефор-
мална среща с Борисов в Евксиноград заяви готовността на 
Сърбия да участва с миноритарен дял в централата. Явно 
българската страна се опитва да засили регионалните изме-
рения на проекта в периода на търсенето на стратегически 
европейски инвеститор.

Наред с енергетиката акцент в съвместното правител-
ствено заседание беше и развитието на пътната инфраструк-
тура и железопътния транспорт. С подписаната декларация 
между транспортните министерства се предвижда сътрудни-
чество в организацията на коридор за железопътни товарни 
превози от Гърция към Русия, както и съвместни действия за 
бързата реализация на жп пътя Атина-Солун-София-Видин и 
оттам към Централна Европа. Без съмнение България има 
ключово значение за достъпа на Гърция до Дунав и пазарите 
на Централна и Източна Европа, но този маршрут е твърде 
важен и за България - наскоро в телевизионно интервю пре-
миерът Борисов подчерта значението, което отдава на тази 
артерия, железопътна и пътна, за живота в съответните бъл-
гарски региони, както и за излаза на България на пристани-
щето в Солун. Активизирането на железопътните превози 
между двете страни може да даде и глътка въздух за БДЖ, 
които понесоха тежко намаляването на товарите в последно 
време.

Съществено значение на правителствената среща беше 
отдадено и на един проблем, който от години стои в отноше-
нията между двете страни, а именно наводненията, които 
почти ежегодно настъпват по поречията на трансграничните 
реки, особено Марица. Гръцкият премиер описа тежките 
загуби, които са причинени от наводненията на стотици 
хиляди декари земеделски земи, до степен някои земеделци 
дори да обмислят да напуснат тези райони. За справянето с 
тези проблеми министрите Нона Караджова и Тина Бирбили 
подписаха съвместна декларация за разбирателство, която 

μήθειες ρωσικού φυσικού αερίου προς τη Βουλγαρία στις αρχές 
του 2009. Ο διασυνδετήριος αγωγός θα κοστίζει 150 εκατ. ευρώ, 
45 εκατ. ευρώ εκ των οποίων θα χορηγήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Τον Μάρτιο η Ελλάδα και η Βουλγαρία υπέγραψαν στη Θεσσα-
λονίκη δύο συμφωνίες για τη σύσταση των εταιρειών που θα 
αναλάβουν το σχεδιασμό, την κατασκευή και την εκμετάλλευση 
του αγωγού. Στην εταιρία, η οποία θα αναλάβει την κατασκευή 
και εκμετάλλευση του αγωγού, θα συμμετέχουν με ποσοστό 
50% η βουλγαρική B.E.H (Bulgarian Energy Holdings) και με 
50% η ελληνοϊταλική κοινοπραξία IGI/ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, και στην 
εταιρία, η οποία θα έχει την ευθύνη της εμπορικής διαχείρισης 
του αγωγού, θα συμμετέχουν η ΔΕΠΑ και η B.E.H με 35% η κάθε 
μία, όπως και η ιταλική Edison με 30%.

Κάπως δηλωτικό χαρακτήρα έχει ένα άλλο μέρος του πρω-
τοκόλλου ενέργειας το οποίο προβλέπει

το έργο για τον αγωγό φυσικού αερίου South Stream να ορι-
στεί ως έργο προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
πλαίσιο των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας (TENs).

Μπορούμε να υποθέσουμε ότι το στοιχείο αυτό της συμφω-
νίας έχει μάλλον ως στόχο να αποδείξει τη δέσμευση των δύο 
μερών για το έργο, μπροστά στην ΕΕ και στην Ρωσία. 

Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι προ-
σκάλεσε την

Ελλάδα να αποκτήσει μειοψηφικό μερίδιο 
συμμετοχής στη κατασκευή του πυρηνικού 
σταθμού «μπέλενε»

Μέχρι στιγμής η ελληνική πλευρά δεν έχει απαντήσει στην 
πρόσκληση, αλλά λίγες μέρες αργότερα ο Πρόεδρος της Σερ-
βίας Μπόρις Τάντιτς σε άτυπη συνάντηση στο Ευξίνογκραντ με 
τον κ. Μπορίσοφ εξέφρασε την προθυμία της Σερβίας να συμ-
μετάσχει με μειοψηφικό μερίδιο στο «Μπέλενε». Προφανώς, η 
βουλγαρική πλευρά προσπαθεί να ενισχύσει την περιφερειακή 
διάσταση του έργου, αναζητώντας ευρωπαϊκό στρατηγικό 
επενδυτή. 

Εκτός από την ενέργεια, ρόλος κλειδί στη κοινή κυβερνη-
τική συνεδρίαση είχε και η ανάπτυξη της οδικής υποδομής και 
οι σιδηροδρομικές μεταφορές. Η κοινή διακήρυξη συνεργα-
σίας που υπεγράφη μεταξύ των υπουργείων Μεταφορών προ-
βλέπει συνεργασία στην οργάνωση 

διαδρόμου εμπορευματικών σιδηροδρο-
μικών μεταφορών από την Ελλάδα προς τη 
ρωσία 

καθώς και κοινές δράσεις για την ταχεία υλοποίηση της 
σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Σόφια – 
Βίντιν και από εκεί - στην Κεντρική Ευρώπη. Η Βουλγαρία αναμ-
φίβολα έχει ρόλο κλειδί για την πρόσβαση της Ελλάδας στο 
Δούναβη και στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώ-
πης, αλλά η διαδρομή αυτή είναι πολύ σημαντική και για τη 
Βουλγαρία – πρόσφατα σε τηλεοπτική συνέντευξη ο κ. Μπορί-
σοφ υπογράμμισε τη σημασία που έχει η εν λόγω αρτηρία - 
σιδηροδρομική και οδική - για τις βουλγαρικές περιοχές, καθώς 
και για την πρόσβαση της Βουλγαρίας στο λιμάνι της Θεσσαλο-
νίκης. Η αύξηση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας μεταξύ των 
δύο χωρών μπορεί να δώσει πνοή ζωής στο BDZ, το οποίο 
τελευταία υπέστη σοβαρή μείωση 

επιβατών και φορτίων.
Στη κυβερνητική συνεδρίαση δόθηκε ουσιαστική σημασία 

σε ένα μακρόχρονο πρόβλημα μεταξύ των δύο χωρών - οι 
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предвижда изграждането на системи за ранно предупрежде-
ние за наводнения по трансграничните реки – Струма, Места, 
Арда и Марица. Също така беше договорено координиране 
на плановете за управление на речните басейни, както и съз-
даването на съвместна експертна работна група. Вероятно 
тези мерки сами за себе си няма да решат проблема, но поне 
ще допринесат за ограничаване на щетите от прииждането 
на реките. 

Естествено икономическата криза също имаше място в 
разговорите. Двамата министър-председатели изразиха 
задоволство от “стрес тестовете”, които са извършени на бъл-
гарските и гръцките банки и които доказват тяхната стабил-
ност. Това според Борисов е и отговор на всички “провока-
тивни съобщения”, които вещаят проблеми за гръцките банки 
и за техните клонове в България.

***
От тези срещи на Висшия съвет за сътрудничество би 

трябвало да очакваме, че проблемните моменти в двустран-
ните разговори, които често забавят различни проекти с 
години с аргумента, че е необходима допълнителна коорди-
нация или просто политическо решение, ще могат да се 
решават в много случаи на място. Още повече, че и Борисов, 
и Папандреу са доказали, че не се страхуват да взимат реше-
ние и да го отстояват, ако трябва, и да наложат неговото 
изпълнение. За да стане това реалност обаче има едно много 
важно условие. А то е, че отделните министерства и екс-
пертни групи трябва да си свършат работата между отдел-
ните срещи и да подготвят дневния им ред, т. е. да изяснят 
възможните варианти, от които може да се избере политиче-
ското решение на един въпрос. В този случай кратката пра-
вителствена среща наистина има шанс да се превърне в 
историческо събитие, което отваря вратите и дава ход на 
съвместните проекти между двете страни. Вероятно от това 
ще зависи и колко чести ще бъдат заседанията на правител-
ствата – дали на всеки шест месеца, както предложи преми-
ерът Борисов, или по-рядко. На срещата в София правител-
ствата на България и Гърция показаха делови стил и добра 
подготовка, но истинската оценка на този формат ще може да 
се даде едва след като се видят резултатите от втората 
подобна среща. 

πλημμύρες, που συμβαίνουν σχεδόν κάθε χρόνο κατά μήκος 
των διασυνοριακών ποταμών και ειδικά κατά μήκος του ποτα-
μού Έβρου. Ο Έλληνας πρωθυπουργός περιέγραψε τις σοβαρές 
ζημίες που προκλήθηκαν οι πλημμύρες σε εκατοντάδες χιλιά-
δες εκταρία γεωργικής γης, σε τέτοιο βαθμό που ορισμένοι 
γεωργοί προτίθενται να εγκαταλείψουν τις περιοχές αυτές. Για 
την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων οι υπουργοί Νόνα 
Καρατζόβα και Τίνα Μπιρμπίλη υπέγραψαν κοινή δήλωση προ-
θέσεων, η οποία προβλέπει την

ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυ-
ρών στους διασυνοριακούς ποταμούς - Στρυμόνα, Μεστά, Άρδα 
και Έβρο. 

Συμφωνήθηκε επίσης ο συντονισμός των σχεδίων διαχείρι-
σης των λεκανών απορροής ποταμών καθώς και η δημιουργία 
κοινής ομάδας εργασίας εμπειρογνωμόνων. Ίσως αυτά τα μέτρα 
να μην είναι σε θέση από μόνα τους να λύσουν το πρόβλημα, 
αλλά τουλάχιστον θα συμβάλουν στον περιορισμό των ζημιών 
από την διόγκωση των ποταμών. 

Φυσικά, η οικονομική κρίση βρήκε τη θέση της στις συνομι-
λίες. Οι δύο πρωθυπουργοί εξέφρασαν την ικανοποίηση τους 
για τα «τεστ αντοχής» των βουλγαρικών και των ελληνικών τρα-
πεζών τα οποία αποδεικνύουν τη σταθερότητά τους. Σύμφωνα 
με τον κ. Μπορίσοφ αυτή είναι και η απάντηση σε όλα τα «προ-
κλητικά μηνύματα», τα οποία προοιωνίζουν προβλήματα για τις 
ελληνικές τράπεζες και τα υποκαταστήματά τους στη Βουλγα-
ρία. 

*** 

Από αυτές τις συνεδριάσεις του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Συνεργασίας θα πρέπει να αναμένουμε ότι τα προβληματικά 
σημεία στις διμερείς συνομιλίες, οι οποίες συχνά οδηγούν σε 
μεγάλη καθυστέρηση διαφορετικά σχέδια με το πρόσχημα ότι 
απαιτείται περαιτέρω συντονισμός ή απλά πολιτική λύση, θα 
μπορούν να επιλύονται επί τόπου τις περισσότερες φορές. Επι-
πλέον, και ο κ. Μπορίσοφ, και ο κ. Παπανδρέου έχουν δείξει ότι 
δεν φοβούνται να υπερασπίζουν τις αποφάσεις τους και να επι-
βάλουν την εφαρμογή τους, αν κριθεί αναγκαίο.

Για να γίνουν όλα αυτά πραγματικότητα όμως υπάρχει μια 
πολύ σημαντική προϋπόθεση. Τα επιμέρους υπουργεία και οι 

ομάδες εμπειρογνωμόνων πρέπει να 
κάνουν τη δουλειά τους ανάμεσα στις συνε-
δριάσεις και να προετοιμάσουν την ατζέντα 
- δηλαδή να προσφέρουν ενδεχόμενες επι-
λογές, βάσει των οποίων να ληφθεί η πολι-
τική απόφαση ενός ζητήματος. Στην περί-
πτωση αυτή η σύντομη κυβερνητική 
σύσκεψη θα έχει πραγματικά την ευκαιρία 
να γίνει ένα ιστορικό γεγονός, το οποίο δίνει 
το πράσινο φως σε κοινά έργα. Πιθανώς 
από αυτό θα εξαρτάται πόσο συχνά θα 
πραγματοποιούνται οι συναντήσεις των 
κυβερνήσεων - κάθε έξι μήνες, όπως πρό-
τεινε ο Βούλγαρος πρωθυπουργός, ή λιγό-
τερο συχνά. 

Στη συνάντηση στη Σόφια οι κυβερνή-
σεις της Βουλγαρίας και της Ελλάδας έδειξαν 
επιχειρησιακό στυλ και καλή προετοιμασία, 
αλλά η πραγματική αξιολόγηση αυτής της 
μορφής συνεδρίασης θα μπορεί να δοθεί 
όταν γίνουν πραγματικότητα τα αποτελέ-
σματα της δεύτερης συνεδρίασης.  Снимка: Красимир Юскеселиев
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Να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη - 
αυτός είναι ο στόχος της νέας ελληνικής τουριστικής στρατηγι-
κής. Η στρατηγική παρουσιάστηκε στα τέλη Ιουλίου από τον 
Λεωνίδα Ευθυμίου, διευθυντής του Γραφείου του Ελληνικού 

Οργανισμού Τουρισμού στη Σόφια 
στο Flocafe στην βουλγαρική πρωτεύ-
ουσα. 

«Ξεκινήσαμε μια διαδικασία μετά-
βασης από το τουριστικό μοντέλο που 
προωθεί ένα μόνο προϊόν στο μοντέλο 
που εξυπηρετεί τον πελάτη», δήλωσε 
ο Ευθυμίου κατά τη διάρκεια της 
παρουσίασης. Η στρατηγική έχει ως 
στόχο να αλλάξει την παραδοσιακή 
εικόνα της Ελλάδας μόνο ως καλοκαι-
ρινός προορισμός, που συνδυάζει τον 
ήλιο και τη θάλασσα. «Θέλουμε να 
παρατείνουμε τη σεζόν με τη διεύ-
ρυνση του τουριστικού προϊόντος. Για 
την επίτευξη αυτού του στόχου, δημι-
ουργούμε μια βάση δεδομένων για το 
τι μπορούμε να προσφέρουμε και τι 
θέλει ο πελάτης «, πρόσθεσε ο κ. Ευθυ-
μίου. Με την ανεκτίμητη κληρονομιά, 
τα φυσικά αξιοθέατα, την έντονη πολι-
τιστική ζωή και τις ανεπτυγμένες υπο-
δομές η Ελλάδα έχει κάτι να προσφέ-
ρει στον καθένα. Τα προϊόντα που 
απευθύνονται αποκλειστικά σε κάθε 
συγκεκριμένο πελάτη αναμένεται να 
δώσουν ώθηση και στην ανάπτυξη 
του συνεδριακού, πολιτιστικού και 

а задоволи индивидуалните потребности на 
всеки клиент – това е целта на новата гръцка 
туристическа стратегия. Тя беше представена в 
края на юли от Леонидас Ефтимиу, председател 
на софийския офис на Гръцката национална тур-

стическа организация, във “Фло кафе” в София. 
“Започнахме процес на преминаване от туристически 

модел, който промотира само определен продукт, към 
модел, който служи на клиента”, каза Ефтимиу по време на 
представянето. Стратегията има за цел да разбие традици-
онната представа за Гърция като единствено лятна дестина-
ция, съчетаваща слънце и море. “Искаме да удължим сезона, 
като разширим туристическия продукт. За да постигнем 
тази цел, правим база данни на това, което можем да пред-
ложим, както и на това, което клиентът желае”, добави той. 
Със своето безценно историческо наследство, природни 
забележитености, кипящ културен живот и развита инфра-
структура Гърция има какво да предложи на всеки. Проду-
ктите, които са тясно насочени към отделния клиент, се 

Споделеното лично 
преживяване – 
във фокуса на гръцката  
туристическа стратегия

Η μοιρασμένη 
προσωπική εμπειρία- 

στο επίκεντρο 
της ελληνικής 

τουριστικής 
στρατηγικής 
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Леонидас Ефтимиу, председател на софийския офис на Гръцката национална турстическа организа-
ция и Йоанис Зикос, секретар на организацията, на представянето на новата стратегията
Ο κ. Λεωνίδας Ευθυμίου, διευθυντής του Γραφείου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στη Σόφια και ο κ. 

Ιωάννης Ζήκος, γραμματέας της οργάνωσης, στην παρουσίαση της νέας στρατηγικής
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очаква да дадат тласък и на развитието на конферентния, 
културния и спортния туризъм.

Централно място в стратегията заемат разказите на 
хора, посетили Гърция, споделени чрез социалните мрежи 
YouTube, Facebook, Twitter и други. Техните преживявания, 
въздействащи именно със своята субективност и непосред-
ственост, са обединени под общото заглавие “Ти в Гърция” 
(You in Greece). Всеки е добре дошъл да се присъедини към 
кампанията, като разкаже впечатленията си от страната.

В международните медии през последните месеци се 
появиха многобройни статии, които представят Гърция 
като една непридвидима страна, завладяна от безредици 
и хаос, каза Ефтимиу и подчерта, че действителността е 
коренно различна. В потвърждение на думите си той 
цитира серия факти. Общият брой 
на демонстрации в Гърция е по-
нисък от средното за Европа, като 
всички протести са концентрирани 
в изолирани райони на Атина и най-
често протичат спокойно. Протести-
ращите представляват малка част от 
населението, като според скорошно 
изследване на общественото мне-
ние, проведено от агенция “Капа 
Фокус” и поръчано от седмичното 
списание “То Вима”, 55.2% от гърците 
поддържат мерките, предложени от 
правителството. Нивото на престъп-
ност в Гърция е сравнително ниско 
и общото усещане е за сигурност 
според европейската статистическа 
служба Евростат. Според друго 
изследване, проведено сред 1 200 
души, 52% смятат, че предлаганите в 
страната туристически услуги са на 
много добро ниво, а 42% са на мне-
ние, че са по-добри от тези на други 
развити туристически пазари.  

αθλητικού τουρισμού. 
Κεντρικό ρόλο στη στρατηγική παί-

ζουν οι ιστορίες ανθρώπων που έχουν 
επισκεφθεί την Ελλάδα, που μοιράζο-
νται μέσω των κοινωνικών δικτύων 
YouTube, Facebook, Twitter και άλλα. Οι 
εμπειρίες τους, που συγκινούν με την 
υποκειμενικότητα και την αμεσότητα 
τους, συγκεντρώνονται υπό τον γενικό 
τίτλο «Εσύ στην Ελλάδα» (You in Greece). 
Ο καθένας είναι ευπρόσδεκτος να συμ-
μετάσχει στην εκστρατεία αφηγόντας 
τις εντυπώσεις του από τη χώρα. 

Τους τελευταίους μήνες στα διεθνή 
μέσα ενημέρωσης εμφανίστηκαν 
πολλά άρθρα τα οποία παρουσιάζουν 
την Ελλάδα ως μια απρόβλεπτη χώρα, 
η οποία κατακτήθηκε από τη διατα-
ραχή και το χάος, είπε ο Ευθυμίου και 
τόνισε ότι η πραγματικότητα είναι πολύ 
διαφορετική. Σε επιβεβαίωση των 
λόγων του, παρέθετε μια σειρά από 
γεγονότα. Ο συνολικός αριθμός των 
διαδηλώσεων στην Ελλάδα είναι χαμη-

λότερος από το μέσο όρο στην Ευρώπη και όλες οι συγκεντρώ-
σεις διαμαρτυρίας διεξάγονται σε απομονωμένες περιοχές της 
Αθήνας και τις περισσότερες φορές λαμβάνουν χώρα ειρηνικά. 
Οι διαδηλωτές εκπροσωπούν μικρό μέρος του πληθυσμού, και 
σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, που πραγματοποιήθηκε 
από το πρακτορείο Kappa Focus για λογαριασμό του εβδομαδι-
αίου περιοδικού «Το Βήμα», 55,2% των Ελλήνων υποστηρίζουν 
τα μέτρα της κυβέρνησης. Το επίπεδο της εγκληματικότητας 
στην Ελλάδα είναι σχετικά χαμηλό και η γενική αίσθηση είναι για 
ασφάλεια, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία 
Eurostat. Σύμφωνα με μια άλλη μελέτη στην οποία έλαβαν μέρος 
1200 άτομα, 52% νομίζουν ότι οι τουριστικές υπηρεσίες στη 
χώρα είναι πολύ καλές, ενώ 42% πιστεύουν ότι είναι καλύτερες 
από αυτές των άλλων ανεπτυγμένων τουριστικών αγορών.  

Около 15 милиона чуждестранни туристи посещават Гърция всяка година. Тури-
змът е един от основните двигатели за икономиката на страната, генериращ една пета 
от нейния брутен вътрешен продукт. Един на всеки пет гърци е зает в туристическия 
сектор. Гърция се нарежда на 12-о място по приходи от туризъм и на 16-о място по 
брой посещения от чуждестранни туристи сред 165 държави, включени в проучване на 
Международната туристическа организация (UNWTO) през 2008 г.

През 2008 г. 17,5 милиона чуждестранни туристи посещават страната, но през 
следващата година техният брой намалява. Очакванията за тази година са за известно 
съживяване. 

Според Ефтимиу, обаче, туризмът няма нужда от прогнози, а от действия. 
“Гръцката история ни учи и ни показва как да се справим заедно в тежки времена”, 

каза Ефтимиу. “Ние не сме сами в сегашните времена, ние принадлежим към голямото 
европейско семейство, а това означава, че имаме много приятели и партньори. Новата 
стратегия е опит да ги променим, да работим заедно и да положим по-здрави основи на 
гръцкия туризъм.” 

Според него истинското предизвикателство пред Гърция е да направи туризма 
неразделна част от своята култура, образ и идентичност, да доставя висококачествени 
продукти чрез всяко свое действие и всяко обещание. “Ние не можем и не трябва да 
се превръщаме в нещо, което не сме. Но можем да бъдем най-добрите. Това е голямо 
предизвикателство”, заключи Ефтимиу. 

По време на презентацията беше прожектиран рекламен клип, заснет в Атина, 
който може да бъде видян на официалния сайт на организацията www.visitgreece.gr и на 
официалната страница в YouTube http://www.youtube.com/watch?v=SXSPbPPipvE.

Περίπου 15 εκατομμύρια ξένες τουρίστες επισκέπτονται την Ελλάδα κάθε χρόνο. Ο 
τουρισμός είναι ένας από τους βασικούς κινητήρες για την οικονομία της χώρας, το ένα 
πέμπτο του ΑΕΠ προέρχεται από τον τουρισμό. Ένας στους πέντε Έλληνες δραστηριοποιείται 
στον τομέα του τουρισμού. Η Ελλάδα κατέχει την 12 η θέση στα έσοδα από τον τουρισμό και 
κατατάσσεται 16 η με βάση τον αριθμό των αφίξεων των ξένων τουριστών μεταξύ 165 χωρών 
που συμμετείχαν στη έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO) το 2008.

Το 2008 17,5 εκατομμύρια ξένες τουρίστες επισκέφτηκαν τη χώρα, αλλά τον επόμενο 
χρόνο ο αριθμός μειώθηκε. Οι προσδοκίες για το τρέχον έτος είναι για μια αναγέννηση. 

Σύμφωνα με τον Ευθυμίου ωστόσο, ο τουρισμός δεν χρειάζεται προβλέψεις, αλλά 
πράξεις. 

“Η ελληνική ιστορία μας διδάσκει και μας δείχνει πώς να αντιμετωπίσουμε από κοινού τα 
προβλήματα σε δύσκολους καιρούς”, δήλωσε ο Ευθυμίου. “Δεν είμαστε μόνοι στη σημερινή 
εποχή, ανήκουμε στην μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένια, και αυτό σημαίνει ότι έχουμε πολλούς 
φίλους και συνεργάτες. Η νέα στρατηγική είναι μια προσπάθεια να τους αλλάξουμε, να 
εργαστούμε από κοινού και να θέσουμε τα γερά θεμέλια του ελληνικού τουρισμού.”

Κατά τη γνώμη του η πραγματική πρόκληση για την Ελλάδα είναι ο τουρισμός να 
καταστεί αναπόσπαστο μέρος του πολιτισμού, της εικόνας και της ταυτότητάς της, να 
παρέχει προϊόντα υψηλής ποιότητας μέσα από κάθε πράξη και κάθε υπόσχεση. “Δεν 
μπορούμε και δεν πρέπει να μετατραπούμε σε κάτι που δεν είμαστε. Αλλά μπορούμε να 
είμαστε οι καλύτεροι. Αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση”, κατέληξε ο Ευθυμίου. 

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης προβλήθηκε διαφημιστικό μήνυμα, που γυρίστηκε 
στην Αθήνα και το οποίο μπορεί να δει κανείς στην επίσημη ιστοσελίδα της οργάνωσης 
www.visitgreece.gr και στην επίσημη σελίδα στο YouTube http://www.youtube.com/
watch?v=SXSPbPPipvE. 
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Снимка: Юлия Лазарова
 ИВаН ИВаНОВ

Бюджетен дефицит и реформи – това се очертава 
да бъдат две от основните предизвикателства 
пред българското правителство през втората 
година на неговото управление. 

София трябва да вложи основните си усилия 
до края на следващата година в овладяването на бюджет-
ния си свръхдефицит и осъществяването на реформи, заба-
вени с години. 

Според анализа на Европейската комисия за българския 
дефицит превишаването през 2009 г. на 3-процентния праг, 
заложен в Пакта за стабилност и растеж (нормативната 
рамка за координиране на националните фискални поли-
тики в Икономическия и паричен съюз), се дължи на неиз-
пълнените преди кризата реформи в здравеопазването, 
пенсионната система и администрацията. 

“Оттук можем да стигнем до извода, че тези реформи са 
ни необходими, за да можем да излезем по-рано от проце-
дурата по свръхдефицит,” каза министърът на финансите и 
вицепремиер на България Симеон Дянков.

Правителството на Бойко Борисов, което първоначално 
предвиждаше бюджетен дефицит от 0,7% за цялата 2010 г., 
ревизира също така и очакванията си за годината, като 
прогнозите са за бюджетен дефицит от 4,8% на касова 

Реформиране
Или как България планира да се 
справи с предизвикателството, 
наречено бюджетен дефицит

ιΒαν ιΒανοΒ

Έλλειμμα του προϋπολογισμού και μεταρρυθμίσεις – αυτέ είναι 
οι κύριες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η βουλγαρική 
κυβέρνηση κατά το δεύτερο έτος της θητείας της. 

Η Σόφια θα πρέπει να καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες 
έως το τέλος του επόμενου έτους με στόχο την αντιμετώπιση 
του δημοσιονομικού ελλείμματος και την υλοποιήση μεταρ-
ρυθμίσεων, οι οποίες εκκρεμούν εδώ και χρόνια. 

Σύμφωνα με την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
το βουλγαρικό έλλειμμα η υπέρβαση το 2009 του ανώτατου 
ορίου για το έλλειμμα (3% του ΑΕΠ), όπως ορίζεται στο Σύμ-
φωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (το κανονιστικό πλαίσιο 
για τον συντονισμό των εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών 
στην ΟΝΕ), οφείλεται στων μη υλοποιημένων πριν από τη κρίση 
μεταρρυθμίσεων στο σύστημα υγείας, στο συνταξιοδοτικό 
σύστημα και στη διοίκηση. 

«Μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι οι μεταρ-
ρυθμίσεις αυτές είναι αναγκαίες, για να μπορούμε να βγούμε 
νωρίτερα από τη διαδικασία περί υπερβολικού ελλείμματος», 
δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών και αναπληρωτής πρωθυ-
πουργός της Βουλγαρίας Σιμεόν Ντιάνκοφ. 

Η κυβέρνηση του Μπόικο Μπορίσοφ, η οποία είχε αρχικά 
προβλέψει έλλειμμα του προϋπολογισμού ύψους 0,7 % για όλο 
το 2010, αναθεώρησε τις προβλέψεις της για το έλλειμμα του 

μεταρρύθμιση

Ή πώς η Βουλγαρία σκοπεύει να 
αντιμετωπήσει την πρόκληση που 

λέγεται έλλειμμα του προϋπολογισμού
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основа, която не отчита забавените плащания, и 3,8% на 
начислена основа т. е. включва и дължими, но неплатени 
задължения. 

Реакцията на ЕС 
Реакцията на Европейския Съюз (ЕС) на ревизирания дефи-
цит за 2009 г. не закъсня. Европейският съвет по икономи-
чески и финансови въпроси, ЕКОФИН, откри след заседани-
ето си на 13 юли процедура за свръхдефицит в държавните 
бюджети на четири страни-членки, сред които и България. 
Засега процедурата включва само препоръки за свежда-
нето на дефицита под 3% от БВП, като от страната се иска 
дефицитът да бъде овладян до посочената стойност още 
през 2011 г.

Седмица по-рано Европейската комисия (ЕК) посъветва 
България да подобри ефективността на публичните раз-
ходи чрез изпълнение на планираните структурни реформи 
в публичната администрация, здравеопазването, образова-
нието и пенсионната система. Това е записано в препоръ-
ките за намаляване на бюджетния дефицит, които ЕК отправи 
към страната на 6 юли. По данни на Евростат от април Бъл-
гария приключи 2009 г. с дефицит от 3,9%. Разликата с офи-
циалните статистически данни, представени от София, се 
дължи на различните методологии, които двете статистики 
използват.

Целта на препоръките е бюджетният дефицит да падне 
под 3% до края на 2011 г., като това трябва да бъде напра-
вено “по достоверен и устойчив начин”, посочи ЕК. 

Правителството трябва да направи нужните стъпки, за 
да избегне влошаване на дефицита от планирания за тази 
година. За да се ограничат рисковете, свързани с корекци-
ята, България трябва да подобри фискалното си управление 
и прозрачността, като това трябва да стане чрез засилване 
на контрола на разходите в Министерството на финансите и 
чрез по-строго следене на изпълнението на бюджета през 
годината.

Сега от София се очаква да предложи по-конкретни и 
специфични мерки за намаляване на дефицита, като през 
есента правителството трябва да уведоми комисията как 
напредва с намаляването на свръхдефицита. Освен това 

προϋπολογισμού στο 4,8% σε ταμειακή βάση, η οποία δεν λαμ-
βάνει υπόψη τις καθυστερημένες πληρωμές και στο 3,8% σε 
δεδουλευμένη βάση, δηλαδή η οποία περιλαμβάνει και τις 
οφειλόμενες υποχρεώσεις πριν την καταβολή. 

η αντίδραση της ΕΕ 
Δεν άργησε η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο ανα-
θεωρημένο έλλειμμα για το 2009. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, το ECOFIN, 
αποφάσισε στη συνεδρίαση του στις 13 Ιουλίου να κινήσει τη 
διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος για τέσσερα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένης της Βουλγαρίας. Επί του παρόντος, η 
διαδικασία περιλαμβάνει μόνο συστάσεις για τη μείωση του 
ελλείμματος κάτω από το όριο του 3% του ΑΕΠ το 2011.

Μια εβδομάδα νωρίτερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβού-
λευσε τη Βουλγαρία να βελτιώσει την αποδοτικότητα των 
δημόσιων δαπανών μέσω της υλοποίησης των προγραμματι-
σμένων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοί-
κηση, την υγεία, τη παιδεία και το συνταξιοδοτικό σύστημα. 
Αυτά αναφέρονται στις συστάσεις για τη μείωση του ελλείμμα-
τος του προϋπολογισμού, οι οποίες η ΕΕ έχει απευθύνει προς τη 
χώρα στις 6 Ιουλίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat του 
Απρίλιο, στη Βουλγαρία το 2009 έκλεισε με έλλειμμα 3,9%. Η 
διαφορά με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που παρέχονται 
από τη Βουλγαρία, οφείλεται στις διαφορετικές μεθοδολογίες 
που χρησιμοποιούνται οι δύο στατιστικές. 

Ο σκοπός των συστάσεων είναι το έλλειμμα του προϋπολο-
γισμού να μειωθεί κάτω από 3% ως το τέλος του 2011 «κατά 
τρόπο αξιόπιστο και βιώσιμο», όπως ανέφερε η ΕΕ. 

Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες 
για να αποφευχθεί η επιδείνωση του ελλείμματος από το προβλε-
πόμενο για το τρέχον έτος. Για τον περιορισμό των κινδύνων που 
συνδέονται με την προσαρμογή, η Βουλγαρία πρέπει να βελτιώ-
σει τη δημοσιονομική της διαχείριση και τη διαφάνειά της, και 
αυτό πρέπει να γίνει με την ενίσχυση του ελέγχου των δαπανών 
στο υπουργείο Οικονομικών και με την αυστηρότερη παρακο-
λούθηση της εφαρμογής του προϋπολογισμού κατά το έτος. 

Τώρα από τη Σόφια αναμένεται να προτείνη πιο συγκεκρι-
μένα και ειδικά μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος και το 
φθινόπωρο η κυβέρνηση πρέπει να ενημερώσει την Επιτροπή 

για την πορεία μείωσης του 
υπερβολικού ελλείμματος. Επι-
πλέον, η Επιτροπή κάλεσε τη 
χώρα να εξασφαλίσει την συνέ-
χιση της δημοσιονομικής εξυ-
γίανσης και μετά από την μεί-
ωση του ελλείμματος κάτω από 
το όριο του 3%.

Σύμφωνα με τον κ. Ντιάν-
κοφ είναι ρεαλιστικό το σενά-
ριο να επιτευχθεί δημοσιονο-
μικό έλλειμμα της τάξης του 
2,5% του ΑΕΠ το επόμενο έτος. 
Αυτό κατοχυρώνεται και στο 
μεσοπρόθεσμο πλαίσιο του 
προϋπολογισμού για την περί-
οδο 2011-2013, σύμφωνα με 
το οποίο η Βουλγαρία αναμένει 
έλλειμμα της τάξεως του 2,5% 
το 2011, 1,5% το 2012 και 1% 
το 2013.
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Българският финансов министър Симеон Дянков представя ревизирания бюджет за 2010 г.  
пред Народното събрание

Ο Βούλγαρος υπουργός Οικονομικών Σιμεών Ντιάνκοφ παρουσιάζει 
 στη Βουλή το αναθεωρημένο προϋπολογισμό για το 2010
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Еврокомисията прикани стра-
ната да гарантира, че ще про-
дължи с бюджетната консоли-
дация и след намаляване на 
дефицита под 3-процентния 
праг.

Според Дянков постига-
нето на бюджетен дефицит от 
около 2,5% от БВП през след-
ващата година е реалистичен 
сценарий. Това е заложено и в 
средносрочната бюджетна 
макрорамка за периода 2011-
2013 г., според която България 
очаква бюджетен дефицит от 
2,5% през 2011 г., 1,5% през 
2012 г. и 1% през 2013 г. 

Реформите 
Със самото си идване на власт 
правителството обеща 
мащабна програма за реформи 
във всички държавни сектори, 
сред които в държавната адми-
нистрация, здравеопазването, образованието, отбраната, 
дипломатическата служба, съдебната система и управлени-
ето на публичните финанси. 

Правителството вече започна структурни реформи в 
тези области, имащи за цел повишаване ефективността на 
секторите и повишаване качеството на публичните услуги. 

администрацията
Първите стъпки в областта на административната реформа 
бяха направени с приемането на новата структура на 
Министерския съвет. През август миналата година - месец, 
след като правителството дойде на власт, беше създаден 
Съвет за административната реформа, който координира 
всички инициативи, свързани с реформата на държавната 
администрация. 

Административната реформа започна със закриването 
в самото начало на мандата на правителството на Минис-
терството на държавната администрация и административ-
ната реформа и Министерството на извънредните ситуа-
ции. Впоследствие бяха закрити още 12 администрации, с 
което общо закритите структури към месец юли 2010 г. са 
14.

Успоредно с това бяха създадени пет нови структури: 
Министерство на физическото възпитание и спорта, Изпъл-
нителна агенция “Електронни съобщителни мрежи и инфор-
мационни системи”, Център “Фонд за трансплантация”, 
Агенция за приватизация и следприватизационен контрол 
и “Комендантство – МО”.

За едногодишния период броят на административните 
структури в централната администрация е намалял от 115 
на 106, което представлява 7,8% от общия брой на всички 
структури и най-ниското ниво от 2005 г. насам.

За първата година от управлението числеността на цен-
тралната администрация е намалена със 7,860 щатни 
бройки, което представлява намаление с 10,9%. В резултат 
на структурните промени за прехвърляне на функции от 
едно министерство в друго числеността на министерствата 

οι μεταρρυθμίσεις 
Με την άνοδο στην εξουσία η κυβέρνηση υποσχέθηκε ένα 
σημαντικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων σε όλους τους δημό-
σιους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας διοίκησης, 
της υγείας, της εκπαίδευσης, της άμυνας, της διπλωματικής 
υπηρεσίας, του δικαστικού συστήματος και της διαχείρισης 
των δημοσίων οικονομικών. 

Η κυβέρνηση έχει ήδη αρχίσει τις διαρθρωτικές μεταρρυθ-
μίσεις σε αυτούς τους τομείς, οι οποίες στοχεύουν στην αύξηση 
της αποδοτικότητας και στην βελτίωση της ποιότητας των 
δημοσίων υπηρεσιών. 

η διοίκηση
Τα πρώτα βήματα στον χώρο της διοικητικής μεταρρύθμισης 
ήταν η έγκριση της νέας δομής του Υπουργικού συμβουλίου. 
Τον Αύγουστο του περασμένου έτους, ένας μήνας μετά την 
άνοδο της κυβέρνησης στην εξουσία, δημιουργήθηκε το Συμ-
βούλιο για τη διοικητική μεταρρύθμιση, το οποίο συντονίζει 
όλες τις πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τη μεταρρύθμιση 
της δημόσιας διοίκησης. 

Η διοικητική μεταρρύθμιση ξεκίνησε στην αρχή της θητείας 
της κυβέρνησης με το κλείσιμο του υπουργείου Διοίκησης και 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του υπουργείο Εκτάκτων 
Καταστάσεων. Στη συνέχεια έκλεισαν και άλλες 12 υπηρεσίες, 
με τις οποίες ο συνολικός αριθμός των διοικήσεων που έκλει-
σαν ως το Ιούλιο 2010 είναι 14. 

Παράλληλα με αυτά δημιουργήθηκαν πέντε νέες δομές: το 
υπουργείο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ο Εκτελεστικός 
οργανισμός «Ηλεκτρονικά δίκτυα επικοινωνίας και συστημά-
των πληροφοριών», το Κέντρο «Ταμείο μεταμόσχευσης», ο 
Οργανισμός ιδιωτικοποιήσεων και έλεγχος και το Αρχηγείο του 
υπουργείο Άμυνας.

Για ένα χρόνο ο αριθμός των διοικητικών δομών της κεντρι-
κής διοίκησης μειώθηκε από 115 σε 106, το οποίο αποτελεί το 
7,8% του συνολικού αριθμού όλων των δομών και είναι το 
χαμηλότερο επίπεδο από το 2005.  

Για το πρώτο έτος της διακυβέρνησης, ο αριθμός των 
θέσεων εργασίας στην κεντρική διοίκηση έχει μειωθεί κατά 

Снимка: Юлия Лазарова
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за една година е намалена с 1,199 щатни бройки. 
В резултат на реформата нелихвените разходи и транс-

фери/субсидии по републиканския бюджет за 2010 г. на 
министерствата и ведомствата бяха оптимизирани с малко 
повече от 469 млн лева, което позволи основната тежест от 
непопулярните мерки да бъде понесена от държавата, а не 
от гражданите, без да се налага увеличение на данъците и 
намаляване на пенсиите.

пенсионната система
В областта на пенсионната система правителството стар-
тира промени в пенсионноосигурителното законодател-
ство, насочени към възстановяване ролята и мястото на 
осигурителните вноски като основен източник на финанси-
ране на пенсионната система, увеличаване на изискванията 
за придобиване право на пенсия, ограничаване на ранното 
пенсиониране, по-строг контрол върху инвалидните пен-
сии. Специален фокус беше поставен върху продължаване 
модернизацията на допълнителното пенсионно осигуря-
ване, в т. ч. чрез преразглеждане размера на осигурител-
ната вноска за универсалните пенсионни фондове и стиму-
лиране на развитието на доброволното пенсионно 
осигуряване.

По отношение на реформите в пенсионната система 
България е част и от инициативата, подета на европейско 
ниво от няколко държави-членки, свързана с отражението 
на реформите в пенсионните им системи върху фискалната 
им политика. През август по инициатива на Полша и Унга-
рия девет държави-членки на ЕС, сред които България и 
Румъния, предложиха в писмо до ЕК и президента на Евро-
пейския съвет Херман ван Ромпой да се инициира диалог за 

7.860 μόνιμες θέσεις, παρουσιάζοντας μείωση 10,9%. Ως απο-
τέλεσμα των διαρθρωτικών αλλαγών για τη μεταβίβαση αρμο-
διοτήτων από το ένα υπουργείο στο άλλο, για ένα έτος οι μόνι-
μες θέσεις στα υπουργεία έχουν μειωθεί κατά 1.199.

Ως αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης οι δαπάνες χωρίς επι-
τόκια και οι μεταβιβάσεις /επιχορηγήσεις από τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό για το 2010 των υπουργείων και των υπηρεσιών 
είχαν βελτιστοποιηθεί με λίγο περισσότερο από 469 εκατ.λέβα, 
το οποίο έκανε δυνατό η σφοδρότητα των αντιλαϊκών μέτρων 
να επιβαρύνει το κράτος και όχι τους πολίτες, χωρίς να χρειάζε-
ται αύξηση των φόρων και μειώση των συντάξεων. 

το συνταξιοδοτικό σύστημα 
Στο χώρο του συνταξιοδοτικού συστήματος η κυβέρνηση 

έχει ξεκινήσει αλλαγές στην ασφαλιστική και τη συνταξιοδο-
τική νομοθεσία στοχεύοντας στην αποκατάσταση των ασφαλι-
στικών εισφορών ως μία σημαντική πηγή χρηματοδότησης 
του συνταξιοδοτικού συστήματος με την αυστηροποίηση των 
κριτηρίων για απόκτηση του δικαιώματος σύνταξης, με περιο-
ρισμό της πρόωρης συνταξιοδότησης και με αυστηρότερους 
ελέγχους στις συντάξεις αναπηρίας. Ειδική έμφαση δόθηκε στο 
διαρκή εκσυγχρονισμό των επικουρικών συντάξεων, συμπερι-
λαμβανομένης της αναθεώρησης του ποσού της συνεισφοράς 
στα βασικά συνταξιοδοτικά ταμεία και της προώθησης της 
ανάπτυξης της εθελοντικής ασφάλισης. 

Όσον αφορά τις ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις η Βουλγαρία 
συμμετέχει στην πρωτοβουλία που ξεκίνησαν σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο διάφορα κράτη μέλη και η οποία έχει σχέση με τον 
αντίκτυπο των μεταρρυθμίσεων στα συνταξιοδοτικά συστή-
ματα πάνω στην φορολογική πολιτική των κρατών. Τον Αύγου-
στο, με πρωτοβουλία της Πολωνίας και της Ουγγαρίας, εννέα 

Снимка: Юлия Лазарова
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стимулиране провеждането на пенсионната реформа в 
страните-членки с оглед гарантиране дългосрочната устой-
чивост на публичните финанси. 

Деветимата финансови министри лансират идеята 
извънредните разходи, необходими за реформирането на 
пенсионните системи на държавите-членки, да се изключ-
ват при калкулирането на нивото на държавен дълг и дефи-
цит, валидни при мониторинга на изпълнение на критери-
ите от Маастрихт. 

оздравяването на здравния сектор
Здравната система ще бъде третият основен сектор на 
реформиране според програмата на правителството. Нача-
лото на реформите вече беше поставено с изработването 
на медицински стандарти по почти всички специалности и 
актуализацията на медицинските стандарти с четири задъл-
жителни компонента: брой лекари, показатели за квалифи-
кация на лекарите, необходима апаратура и структури и 
възможност за осигуряване на спешност. Беше одобрен и 
законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
лечебните заведения, който дава възможност за преструк-
туриране на болничната система в страната. Беше подписан 
нов Национален рамков договор, който заедно с изменени-
ето на Закона за здравното осигуряване има за цел да оси-
гури по-адекватно обезпечаване на здравни услуги за насе-
лението, заплащани от НЗОК. 

Една от основните предприети стъпки беше одобрената 
Концепция за преструктуриране на болничната помощ, 
което се наложи поради трайната тенденция към увелича-
ване през последните няколко години на хоспитализаци-
ите. Системата е пренаситена с болнични лечебни заведе-
ния за активно лечение, от една страна, а от друга, има 
остър недостиг на структури за долекуване и продължи-
телно лечение, както и за рехабилитация. Липсват алтерна-
тивни заведения за пациенти, нуждаещи се от по-специ-
фични и продължителни медицински грижи и услуги. 

Резултатите, които реформата цели, са:

n гарантиран достъп до здравни грижи; 
n премахване дисбаланса в 
териториалното разпределение на 
лекари и лечебни заведения; 
n намаляване неудовлетвореността на 
пациентите от системата;
n ефективно и равномерно 
изразходване на обществен ресурс в 
здравеопазването;
n повишено качество на медицинското 
обслужване; 
n повишаване качеството на живот на 
хронично болни пациенти.

Основните цели в областта на здравната реформа за 
втората година на управление, които правителството пред-
стави в отчета си за първата си година, ще бъдат:
n развитие на процеса на преструктуриране на болнич-

κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων της Βουλγαρίας και της 
Ρουμανίας, πρότειναν σε επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Χέρμαν 
βαν Ρομπόι την έναρξη διαλόγου για την προώθηση της μεταρ-
ρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος στις χώρες-μέλη 
έτσι ώστε να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών. 

Οι εννέα υπουργοί Οικονομικών προτείνουν τα επιπλέον 
έξοδα που απαιτούνται για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης 
των ασφαλιστικών συστημάτων των κρατών μελών να εξαι-
ρούνται όταν υπολογίζεται το ύψος του δημοσίου χρέους και 
του ελλείμματος, που ισχύουν κατά την παρακολούθηση της 
εφαρμογής των κριτηρίων του Μάαστριχτ. 

Αναδιοργάνωση του τομέα της υγείας  
Το σύστημα υγείας θα είναι ο τρίτος βασικός τομέας μεταρρύθ-
μισης σύμφωνα με το πρόγραμμα της κυβέρνησης. Οι μεταρ-
ρυθμίσεις ξεκίνησαν με τον καθορισμό των γιατρικών κριτη-
ρίων για σχεδόν όλες τις ειδικότητες και με τον εκσυγχρονισμό 
των γιατρικών προτύπων με τέσσερα υποχρεωτικά στοιχεία: 
αριθμός των γιατρών, αξιολόγηση των επιδόσεων των γιατρών, 
δείκτες κατάρτησης των γιατρών , απαραίτητος εξοπλισμός και 
δομές και δυνατότητα παροχής υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. 
Εγκρίθηκε και το νομοσχέδιο για την τροποποίηση και συμπλή-
ρωση του νόμου για τα νοσοκομεία, το οποίο επιτρέπει την 
αναδιάρθρωση του συστήματος περίθαλψης στη χώρα. Υπο-
γράφτηκε και νέα εθνική συμφωνία-πλαίσιο, η οποία μαζί με 
την τροποποίηση του νόμου για την ασφάλιση υγείας, στοχεύει 
στην εξασφάλιση των πιο κατάλληλων υπηρεσιών υγείας στον 
πληθυσμό, το κόστος των οποίων καλύπτεται από το Εθνικό 
ασφαλιστικό ταμείο.

Ένα από τα σημαντικά βήματα ήταν το σχέδιο για την ανα-
διάρθρωση της νοσοκομειακής βοήθειας, το οποίο κατέστησε 
αναγκαίο λόγω της σταθερής τάσης των τελευταίων ετών να 
αυξάνονται οι εισαγωγές στα νοσοκομεία. Αφενός το σύστημα 
είναι φορτωμένο με μονάδες εντατικής θεραπείας, αφετέρου 
υπάρχει έντονη έλλειψη νοσοκομειακών δομών για συνεχό-
μενη και μακροχρόνια θεραπεία και αποκατάσταση. Λείπουν 
και εναλλακτικά υγειονομικά ιδρύματα για ασθενείς που χρειά-
ζονται πιο συγκεκριμένη και μακροχρόνια φροντίδα. 

Η μεταρρύθμιση στοχεύει στα εξής αποτελέσματα: 

n εξασφάλιση της πρόσβασης σε 
υγειονομική περίθαλψη
n εξάλειψη των ανισορροπιών της 
χωρικής κατανομής των γιατρών και των 
νοσοκομείων
n μείωση της δυσαρέσκειας των 
ασθενών από το σύστημα
n αποτελεσματική και δίκαιη δαπάνη 
των δημόσιων πόρων στον τομέα της 
υγείας
n βελτίωση της ποιότητας της ιατρικής 
περίθαλψης
n βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
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ната помощ;
n разработване на мерки в областта на снабдяването с 

лекарства за обезпечаване лечението на по-голям брой 
пациенти, като се предвижда облекчаване и по-голяма про-
зрачност на административните процедури с цел по-ефек-
тивен достъп на пациентите до необходимите им медика-
менти;
n подготовка за въвеждане на „трети стълб” на здрав-

ното осигуряване и подготовка за преминаване към финан-
сиране на болничната помощ от клинични пътеки към диаг-
ностично-свързани групи;
n промени в нормативната уредба за подобряване на 

административното обслужване в Министерството на здра-
веопазването и други административни структури;
n въвеждане на електронна здравна карта на пациента, 

която включва електронно здравно досие и електронна 
здравна рецепта;
n сключване на Национален рамков договор с Нацио-

налната здравноосигурителна каса за 2011 г. и мониторинг 
на системата и системен контрол на дейността на отделните 
лечебни заведения и набелязаните критични отделения.

образование 
Правителството планира мащабни реформи и в облас-

тта на образованието – в предучилищното, в основното и 
средното общо и професионално образование, както и във 
висшето образование.

С провеждането на реформите в предучилищното, 
основното и средно образование правителство ще цели:
n усъвършенстване и мобилност на образователния 

продукт;
n обективност на резултатите от държавните зрелостни 

изпити и улесняване на приема във висшите училища; 
n подобряване качеството на професионалното обра-

зование и обучение и адаптирането му към потребностите 
на пазара на труда; 
n повишаване качеството на българската образова-

телна система посредством адекватно прилагане на всички 
технологични новости - интернет, мултимедийни помагала, 
иновационен софтуер и др.; 
n увеличаване броя на децата и учениците със специ-

ални образователни потребности и на тези, за които бъл-
гарският език не е майчин, в общообразователна или мул-
тикултурна българоезична среда; 
n изграждане на ефективна система за квалификация и 

кариерно развитие на педагогическите кадри.
По отношение на висшето образование основна цел ще 

бъде постигането на европейско качество чрез модернизи-
рането на висшето образование посредством създаване на 
условия за реална конкуренция между висшите училища и 
стимулиране развитието на академичния състав. Очаква-
ният ефект от реформите, които правителството предприе, 
се свързват с:
n повишено качество на образованието чрез поставяне 

на висшите училища в реална конкурентна среда както на 
национално, така и на международно ниво;

Η Βουλγαρία δεν είναι η μόνη χώρα στην ΕΕ η οποία 
αντιμετοπίζει πρόβλημα με το υπερβολικό έλλειμμα. Διαδικασία 
υπερβολικού ελλείμματος κινήθηκε κατά πολλών άλλων κρατών 
μελών, συμπεριλαμβανομένων της Κύπρου, της Δανίας, του 
Λουξεμβούργου και της Φινλανδίας. Παρόμοια διαδικασία 
κινήθηκε κατά συνολικά 21 κρατών μελών της ΕΕ.

България не е единствената държава в ЕС, бореща се 
с прекомерен дефицит. Процедура за свръхдефицит беше 
започната и срещу няколко други страни-членки, сред които 
Кипър, Дания, Люксембург и Финландия. Подобна проце-
дура се води срещу общо 21 страни-членки на Евросъюза.

χρονίως πασχόντων
Οι κύριοι στόχοι της μεταρρύθμισης στον τομέα της υγείας 

για το δεύτερο έτος της θητείας, οι οποίες η κυβέρνηση παρου-
σίασε στην έκθεση για το πρώτο έτος διακυβέρνησης, θα είναι: 
n ανάπτυξη της διαδικασίας αναδιάρθρωσης της νοσοκο-

μειακής περίθαλψης 
n ανάπτυξη μέτρων σχετικά με την προμήθεια φαρμάκων 

για την εξασφάληση της θεραπείας ασθενών. Προβλέπεται 
απλοποίηση και μεγαλύτερη διαφανεία των διοικητικών διαδι-
κασιών με στόχο την καλύτερη πρόσβαση των ασθενών στα 
φάρμακα που χρειάζονται 
n προετοιμασία για την εισαγωγή του «τρίτου πυλώνα» της 

ασφάλισης υγείας και προετοιμασία για τη μετάβαση από τη 
χρηματοδότηση της νοσοκομειακής φροντίδας από τους λεγό-
μενους κλινικούς δρόμους σε διαγνωστικά συσχετισμένες ομά-
δες
n αλλαγές στη νομοθεσία για τη βελτίωση των διοικητικών 

υπηρεσιών του υπουργείου Υγείας και των άλλων διοικητικών 
δομών
n εισαγωγή ηλεκτρονικής κάρτας υγείας του ασθενούς, η 

οποία περιλαμβάνει ηλεκτρονικό γιατρικό φάκελο και ηλε-
κτρονική συνταγογράφηση 
n σύναψη Εθνικής συμφωνίας-πλαισίου με το Εθνικό ταμείο 

ασφάλισης για το 2011, παρακολούθηση του συστήματος και 
συστηματικός έλεγχος των δραστηριοτήτων των μεμονωμέ-
νων νοσοκομείων και των στοχευμένων τμημάτων.

Παιδία ... 
Η κυβέρνηση σχεδιάζει σημαντικές μεταρρυθμίσεις στον 

τομέα της εκπαίδευσης – στη προσχολική, τη πρωτοβάθμια και 
τη δευτεροβάθμια γενική και επαγγελματική εκπαίδευση και 
την τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Με την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων στην προσχολική, 
τη πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση η κυβέρ-
νηση στοχεύει στη: 
n βελτίωση της κινητικότητας του εκπαιδευτικού προϊό-

ντος
n αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων των κρατικών 

εξετάσεων και διευκόλυνση της εισδοχής στα πανεπιστήμια
n βελτίωση της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευ-

σης και κατάρτισης και προσαρμογή της στις ανάγκες της αγο-
ράς εργασίας
n βελτίωση της ποιότητας του βουλγαρικού εκπαιδευτικού 

συστήματος με την κατάλληλη εφαρμογή όλων των τεχνολογι-
κών καινοτομιών - το Διαδίκτυο, τα πολυμέσα εργαλεία, το και-
νοτόμο λογισμικό, κ.λπ.
n αύξηση του αριθμού των παιδιών και των μαθητών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των μαθητών για τους οποί-
ους η βουλγαρική γλώσσα δεν είναι μητρική σε γενικό εκπαι-
δευτικό ή πολυπολιτισμικό βουλγαρόφωνο γλωσσικό περιβάλ-
λον
n οικοδόμηση ενός αποτελεσματικού συστήματος κατάρ-

τισης και επαγγελματικής εξέλιξης του εκπαιδευτικού προσω-
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n стимулиране професионалната мотивация на акаде-
мичния състав;
n подобряване модела на финансиране на институци-

ите за висше образование;
n повишаване възможностите за усвояване на сред-

ствата от Европейските структурни фондове. 
Основните цели на правителството през втората му 

година на управление в областта на висшето образование 
са усъвършенстване на модела на акредитация на висшите 
училища и подобряване модела на управление на висшите 
училища с цел разделяне на академичното от стопанското 
ръководство, както и актуализиране на нормативната 
уредба.

Планираните реформи и целени резултати са мащабни и 
амбициозни и с особено значение на фона на бюджетния 
дефицит и строг мониторинг от страна на ЕК. Тяхното изпъл-
нение ще покаже каква политическа воля има правител-
ството. Въпросът е и до каква степен процедурата по свръх-
дефицит и амбициозните обещания на правителството ще 
имат реален дисциплиниращ ефект и дали процедурата ще 
даде реален тласък на обещаните и забавени реформи. 

πικού. 
Όσον αφορά την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση ο πρωταρχικός στόχος 
θα είναι να αποκτήσει ευρωπαϊκή 
ποιότητα μέσω του εκσυγχρονισμού 
της ανώτατης εκπαίδευσης με τη 
δημιουργία προϋποθέσεων για ένα 
πραγματικό ανταγωνισμό μεταξύ 
των πανεπιστημίων και τη ενθάρ-
ρυνση της ανάπτυξης του εκπαιδευ-
τικού προσωπικού. Τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων 
της κυβέρνησης σχετίζονται με τη: 
n βελτίωση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης με την τοποθέτηση 
των πανεπιστημίων σε ένα πραγμα-
τικό ανταγωνιστικό περιβάλλον 
τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές 
επίπεδο
n παροχή επαγγελματικών κινή-

τρων του ακαδημαϊκού προσωπι-
κού 
n βελτίωση του τρόπου χρημα-

τοδότησης των ιδρυμάτων τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης 
n αύξηση των ευκαιριών για την απορρόφηση κονδυλίων 

από τα διαρθρωτικά κοινοτικά ταμεία.
Οι κύριοι στόχοι της κυβέρνησης στο δεύτερο έτος της 

θητείας του στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι η 
βελτίωση του μοντέλου πιστοποίησης των πανεπιστημίων και 
η βελτίωση του μοντέλου διαχείρισης των ιδρυμάτων τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης με στόχο την διαίρεση της ακαδημαϊκής 
από τις οικονομικής διαχείρισης, καθώς και η επικαιροποίηση 
της νομοθεσίας. 

Οι προγραμματιζόμενες μεταρρυθμίσεις και τα επιδιωκόμενα 
αποτελέσματα είναι εκτεταμένες και φιλόδοξες, και έχουν ιδιαί-
τερη σημασία με φόντο το δημοσιονομικό έλλειμμα και η 
αυστηρή παρακολούθηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η υλο-
ποίηση των μεταρρυθμίσεων θα δείξει ποιά είναι η πολιτική βού-
ληση της κυβέρνησης. Το ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό η διαδι-
κασία υπερβολικού ελλείμματος και οι φιλόδοξες υποσχέσεις της 
κυβέρνησης θα έχουν πραγματικό πειθαρχικό αποτέλεσμα και 
κατά πόσο η διαδικασία θα δώσει πραγματική ώθηση στις υπο-
σχόμενες και καθυστερημένες μεταρρυθμίσεις.  

Гърция – отличник при овладяване на 
дефицита 

Страната, която приключи миналата година с бюджетен 
дефицит от 13,6%, демонстрира отличен напредък в нала-
гането на мерките за овладяване на бюджетния си дефицит 
според оценка на Международния валутен фонд (МВФ), 
който приключи двуседмична мисия в страната през август. 

Предприетите правителствени мерки успяха да намалят 
дефицита с 46% до 9,65 млрд евро, след като държавата успя 
да намали разходите си с 12,8% и същевременно да увеличи 
приходите си със 7,2%. Гърция успя да надвиши поставената 
цел да намали бюджетния си дефицит с 39,5% на годишна 
база.

Успехът на Гърция се дължи на сериозните мерки, които 
правителството на Георгиос Папандреу предприе, сред които 
реформа в пенсионната система, както и борба с корупцията 
и укриването на данъци.

η Ελλάδα – αριστούχος μαθητής στην 
αντιμετώπιση του ελλείμματος 

Η χώρα η οποία έκλεισε πέρυσι με έλλειμμα 13,6% επέδειξε 
εξαιρετική πρόοδο στην επιβολή των μέτρων για τον περιορισμό 
του ελλείμματος του προϋπολογισμού της, σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), το οποίο 
έκανε επίσκεψη δύο εβδομάδων στη χώρα τον Αύγουστο. 

Τα κυβερνητικά μέτρα που ελήφθησαν μείωσαν το έλλειμμα 
κατά 46% σε 9,65 δισ. ευρώ αφού η χώρα κατάφερε να μειώσει 
τα έξοδά της κατά 12,8%, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 
7,2%. Η Ελλάδα κατόρθωσε να υπερβεί το στόχο μείωσης του 
δημοσιονομικού ελλείμματός της κατά 39,5% σε ετήσια βάση. 

Η επιτυχία της Ελλάδας ωφείλεται στα σκληρά μέτρα 
λιτότητας που επέβαλε η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου, 
συμπεριλαμβανομένης της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης και της 
καταπολέμησης της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής. 

Снимка: Цветелина Ангелова
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Енергийните проекти  
в Югоизточна Европа –  
време за решения

Ώρα αποφάσεων  
για τα μεγάλα 

ενεργειακά έργα
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ИЛкО МИткОВскИ

Засилената политическа активност в последните 
месеци от страна на Европейския съюз (ЕС) и 
Русия към богатите на природни ресурси страни 
от Близкия Изток и Каспийския регион, както и 
шумните разисквания на партньорите от двата 

съперничещи си газови проекта “Набуко” и “Южен поток” 
относно възможността на конкурентите да реализират 
плановете си подсказват, че всяка от страните ще се 
стреми да осигури максимално широка подкрепа за своя 
проект.

В тази обстановка позициите на държавите от Югоиз-
точна Европа са от ключово значение поради факта, че 
трасетата на няколко големи газопровода и петролопро-
вода ще пресичат територията на региона, който ще бъде 
свързващо звено за транзитни доставки на нефт и газ от 
Русия, Близкия изток и Каспийско море към индустриал-
ните пазари в Западна Европа. 

По данни на икономическата организация Global 
Insight потреблението на вносен газ в ЕС ще бъде 75% от 
общото потребление на газ в блока през 2015 г. Друга 
ескпертна оценка показва, че търсенето на природен газ 
в Европа ще расте с около 200 млрд куб. м на година в 

ιλΚο μιτΚοΒσΚι

Η αυξημένη πολιτική δραστηριότητα τους τελευταίους 
μήνες από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τη Ρωσία προς τις 
πλούσιες σε φυσικούς πόρους χώρες της Μέσης Ανατολής και 
της περιοχής της Κασπίας, καθώς και οι θορυβώδεις συζήτη-
σεις μεταξύ των εταίρων των δύο ανταγωνιστικών αγωγών 
φυσικού αερίου - Nabucco και South Stream - για τη δυνατό-
τητα των ανταγωνιστών να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους, δεί-
χνουν ότι κάθε μέρος θα επιδιώξει να εξασφαλίσει την ευρύ-
τερη δυνατή υποστήριξη για το έργο της. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι θέσεις των χωρών της Νοτιοανατολι-
κής Ευρώπης είναι ζωτικής σημασίας, επειδή τα δρομολόγια 
μερικών μεγάλων αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου θα 
διασχίζουν την περιοχή, η οποία θα παίξει τον ρόλο του συν-
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периода 2020-2025 г.
И Гърция, и България са силно зависими от достав-

ките на руски газ за нуждите на местните си пазари, като 
участието им в отделните проекти ще им предостави въз-
можност да извлекат както финансови, така и икономи-
чески ползи, и да разнообразят газовите си източници. 

Гърция с участие в два проекта  
от Южния газов коридор 
Транс-Адриатическият газопровод (Trans Adriatic 
Pipeline – ТАР). ТАР е проект на швейцарската компания 
EGL (42.5%), норвежката Statoil (42.5%) и немската E.ON 
Ruhrgas (15%), която се присъединява през юли 2010 г. 

Газопроводът, който ще носи природен газ от Каспий-
ско море и Близкия Изток, е с планирана дължина от 520 
км и ще се свързва с гръцката газопреносна мрежа край 
Солун, ще пресича Албания и Адриатическо море, за да 
достигне до района на Пулия в Италия. Преносният капа-
цитет на тръбата е 10 млрд куб. м годишно с опция за уве-
личение до 20 млрд куб. м. Стойността на проекта въз-
лиза на 1,5 млрд евро, а очакванията са строежът да 
приключи най-късно през 2014 – 2015 г.

В началото на годината ТАР откри представителство в 
Гърция с цел да развива сътрудничеството с местните 
партньори, а през август 2010 г. консорциумът кандидат-
ства за лиценз за развитие на независима газова сис-
тема.

След сключването на сделката за пренос на газ от 
Азербайджан за Турция в началото на юни 2010 г. дирек-
торът за връзки с обществеността в ТАР Михаел Хофман 
изрази своето задоволство: „ТАР приветства това дълго-
очаквано споразумение, което е изключително постиже-
ние и за двете страни. Ние продължаваме да работим 
усилено, за да сме готови навреме за първите количества 
природен газ от газовото поле Шах Дениз II.”

Споразумението между двете страни урежда продаж-
бата на азерски газ на Турция и последващото му транс-
портиране до европейските пазари, както и цената и 
количествата на синьото гориво.

δετικού κρίκου στην διαμετακόμιση πετρελαίου και φυσικού 
αερίου από τη Ρωσία, τη Μέση Ανατολή και την Κασπία 
Θάλασσα προς τις βιομηχανικές αγορές της Δυτικής Ευρώ-
πης. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής οργάνωσης 
Global Insight η κατανάλωση εισαγόμενου φυσικού αερίου 
στην ΕΕ θα ανέρχεται σε 75% της συνολικής κατανάλωσης 
φυσικού αερίου στην Ένωση το 2015. Μια άλλη εκτίμηση 
εμπειρογνωμόνων δείχνει ότι η ζήτηση φυσικού αερίου στην 
Ευρώπη θα αυξάνεται με περίπου 200 δισ. κ.μ. το χρόνο την 
περίοδο 2020-2025. 

Όπως η Ελλάδα, έτσι και η Βουλγαρία εξαρτώνται έντονα 
από τις προμήθειες ρωσικού φυσικού αερίου για τις ανάγκες 
των τοπικών αγορών, και η συμμετοχή στα συγκεκριμένα έργα 
θα τους δώσει την ευκαιρία να αποκομίσουν χρηματικά και 
οικονομικά οφέλη και να διαφοροποιήσουν τις πηγές εφοδια-
σμού σε φυσικό αέριο. 

η Ελλάδα με συμμετοχή σε δύο έργα του 
Νότιου διαδρόμου φυσικού αερίου 
Αγωγός φυσικού αερίου Trans Adriatic Pipeline (ТАР). Ο αγω-
γός TAP είναι έργο της ελβετικής εταιρείας EGL (42,5%), της 
νορβηγικής Statoil (42,5%) και της γερμανικής E. ON Ruhrgas 
(15%), η οποία εντάχθηκε στο πρότζεκτ τον Ιούλιο του 2010. 

Ο αγωγός θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Κασπία 
Θάλασσα και την Μέση Ανατολή, θα έχει μήκος 520 χλμ, θα 
συνδέεται με το ελληνικό δίκτυο φυσικού αερίου κοντά στη 
Θεσσαλονίκη, θα διασχίζει την Αλβανία και την Αδριατική 
Θάλασσα για να φθάνει στην περιοχή της Απουλίας, στην Ιτα-
λία. Η ετήσια δυνατότητα μεταφοράς αερίου προβλέπεται 
αρχικά να είναι 10 δισ. κ.μ. με δυνατότητα επέκτασης στα 20 
δισ. κ.μ. Το κόστος του έργου θα ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ και 
η κατασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί το αργότερο το 
2014/15. 

Στις αρχές του έτους ο TAP άνοιξε γραφείο στην Ελλάδα, 
προκειμένου να αναπτύσσει συνεργασία με τους τοπικούς 
εταίρους και τον Αύγουστο του 2010 η κοινοπραξία υπέβαλε 
αίτηση για τη χορήγηση άδειας κατασκευής ανεξάρτητου 
συστήµατος φυσικού αερίου. 
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Проектът получава подкрепа от ЕС, който се стреми 
да намали енергийната си зависимост от Русия и да 
диверсифицира доставките на газ. Европейският парла-
мент и Съветът на Европа одобряват ТАР съгласно пред-
писанията на Транс-Европейската Енергийна Мрежа 
(TEN-E). В съответстие с тях проектът получава две субсу-
дии от ЕС – за предпроектно проучване през 2005 г. и за 
първоначално строително проучване през 2006 г. През 
2009 г. ТАР е официално признат за свързващ газопровод 
на ЕС между Гърция, Албания и Италия.

„ТАР е интересен проект, който може да допълни 
“Набуко”. Освен това може да бъде реализиран сравни-
телно скоро и би могъл да разчита на нашата подкрепа”, 
каза комисарят по енергетика Гюнтер Отингер през май 
2010 г. 

Газовата връзка Гърция-Италия (IGI Poseidon). IGI 
Poseidon е съвместен проект на гръцката държавна 
газова компания DEPA (50%) и италианската Edison (50%), 
като седалището на компанията е в Атина.

Проектът Poseidon е част от по-голямата газова 
връзка, свързваща Италия, Гърция и Турция (Italy-Greece-
Turkey Interconnector - ITGI). Наземната част от IGI в Гър-
ция ще започва от Комотини и ще се простира на 600 км 
до западния бряг на страната. Този участък ще бъде 
изграден от местната газопреносна компания DESFA. 
Връзката с Италия през Йонийско море ще бъде осъщест-
вена от DEPA и Edison, а тръбата ще е с дължина около 
207 км до Онтранто, Италия. Годишният преносен капа-
цитет на газопровода първоначално се предвижда да е 
приблизително 8 млрд куб. м с опция за увеличаване. 
Според плановете строителните работи ще погълнат над 
2,5 млн евро и ще приключат до края на 2014 г.

Общата дължина на ITGI ще надхвърли 2 500 км, а тръ-
бата ще пренася каспийски и ирански газ до Западна 
Европа.

През 2009 г. IGI Poseidon е поставен в списък с про-
екти за привилегировано финансиране по Европейския 
икономически възстановителен план на ЕС. По-късно 
същата година проектът е предаден за екологична 
оценка на гръцкия министър на околната среда, енерге-
тиката и климатичните промени.

Като част от ITGI, Poseidon е включен в списъка с про-
екти от най-голямо значение за ЕС. Същевременно ITGI 
получава и подкрепата на САЩ, където го определят като 
предпочитан вариант за доставка на газ от Близкия 
Изток. 

След подписването на споразумението за сътрудни-
чество между Edison, DEPA и турската национална компа-
ния BOTAS през юни 2010 г., което определя рамковите 

„ТАР е интересен проект, 
който може да допълни 

“Набуко”. 

 “Ο αγωγός TAP είναι ένα 
ενδιαφέρον έργο που μπορεί 
να είναι συμπληρωματικό του 

αγωγού Nabucco.” 

Μετά την συμφωνία για τη μεταφορά φυσικού αερίου από 
το Αζερμπαϊτζάν στην Τουρκία στις αρχές Ιουνίου 2010, ο 
διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων του TAP Μιχαέλ Χόφμαν εξέ-
φρασε την ικανοποίησή του: «Ο TAP χαιρετίζει αυτή την πολυ-
αναμενόμενη συμφωνία, η οποία είναι ένα εξαιρετικό κατόρ-
θωμα για τις δύο πλευρές. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε 
σκληρά για να είμαστε έτοιμοι εγκαίρως για τις πρώτες ποσό-
τητες φυσικού αερίου του κοιτάσματος Σαχ Ντενίζ II». 

Η συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών ρυθμίζει την πώληση 
αζέρικου φυσικού αερίου στην Τουρκία και στη συνέχεια - τη 
μεταφορά του προς τις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς και τις τιμές 
και τις ποσότητες φυσικού αερίου. 

Το σχέδιο έχει την υποστήριξη της ΕΕ, η οποία επιδιώκει να 
μειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία και να δια-
φοροποιήσει τις πηγές προμήθειας αερίου. Το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν τον TAP, όπως ορίζεται 
από το Διευρωπαϊκό δίκτυο ενέργειας (ΔΕΔ-Ε). Σύμφωνα με τα 
κριτήρια των ΔΕΔ Ενέργειας το έργο έλαβε δύο επιχορηγήσεις 
από την ΕΕ - για την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας το 2005 
και για την αρχική κατασκευαστική μελέτη το 2006. Το 2009 ο 
TAP έχει αναγνωριστεί επίσημα ως αγωγό σύνδεσης της ΕΕ 
ανάμεσα στην Ελλάδα, την Αλβανία και την Ιταλία. 

«Ο αγωγός TAP είναι ένα ενδιαφέρον έργο που μπορεί να 
είναι συμπληρωματικό του αγωγού Nabucco. Επιπλέον, μπο-
ρεί να υλοποιηθεί σχετικά σύντομα και να υπολογίζει στην 
υποστήριξή μας», δήλωσε ο Ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος 
για την Ενέργεια Γκίντερ Ότινγκερ τον Μάιο του 2010.

Διασυνδετήριος αγωγός φυσικού αερίου Ελλάδας-Ιταλίας 
(IGI Poseidon). Ο αγωγός IGI Ποσειδών είναι κοινό έργο της 
ελληνικής δημόσιας επιχείρησης αερίου ΔΕΠΑ (50%) και της 
ιταλικής Edison (50%), με έδρα της εταιρίας στην Αθήνα. 

Το Έργο «Ποσειδών» είναι μέρος του συνολικού έργου δια-
σύνδεσης ITGI - του Διασυνδετήριου αγωγού Ιταλίας-Ελλάδας-
Τουρκίας (Italy-Greece-Turkey Interconnector - ITGI). Το χερ-
σαίο επί της Ελλάδος τμήμα, από την Κομοτηνή έως την δυτική 
ακτή της χώρας, με μήκος περίπου 600 χλμ θα υλοποιηθεί από 
τον ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου). Η σύνδεση με την Ιταλία μέσω Ιονίου πελάγους θα 
υλοποιηθεί από τις εταιρείες ΔΕΠΑ και Edison, και το τμήμα θα 
έχει μήκος περίπου 207 χλμ μέχρι το Οντράντο, στην Ιταλία. Η 
αρχική μεταφορική ικανότητα του αγωγού θα είναι περίπου 8 
δισ. κ.μ. φυσικού αερίου το χρόνο με δυνατότητα να αυξηθεί. 
Σύμφωνα με τα σχέδια, η κατασκευή θα απορροφήσει πάνω 
από 2,5 εκατ. ευρώ και θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 
2014.

Το συνολικό μήκος του ITGI θα υπερβεί τα 2.500 χλμ και ο 
αγωγός θα μεταφέρει κασπιακό και ιρανικό φυσικό αέριο προς 
τη Δυτική Ευρώπη. 

Το 2009 ο IGI Poseidon συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο 
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των έργων προς χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους από 
το ευρωπαϊκό σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Αργότερα το ίδιο έτος, το σχέδιο υποβλήθηκε για 
περιβαλλοντική αξιολόγηση στον Έλληνα υπουργό Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

Το Έργο «Ποσειδών» ως τμήμα του συνολικού έργου δια-
σύνδεσης ITGI έχει συμπεριληφθεί από την ΕΕ μεταξύ των 
Έργων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Ο ITGI έχει και την υπο-
στήριξη των ΗΠΑ, για τις οποίες είναι η προτιμώμενη επιλογή 
προμήθειας φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή. 

Μετά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ 
της Edison, ΔΕΠΑ και της τουρκικής κρατικής εταιρίας Botas 
τον Ιούνιο 2010, το οποίο καθορίζει τις γενικές παραμέτρους 
για μεταφορά αζέρικου αερίου μέσω Τουρκίας, ο εκτελεστικός 
αντιπρόεδρος της Edison ο κ. Ρομπέρτο Πότι εξέφρασε την 
πεποίθησή του ότι το μνημόνιο θα επιταχύνει την ανοίξη του 
Νότιου διαδρόμου.

«Η σημερινή συμφωνία αποτελεί ένα μεγάλο βήμα για τον 
αγωγό ITGI δεδομένου ότι ολοκληρώνει το πλαίσιο που αφορά 
στα δικαιώματα διέλευσης από την Τουρκία και μας επιτρέπει 
να επιταχύνουμε τις διαβουλεύσεις με το Αζερμπαϊτζάν. Πρό-
κειται για μία στρατηγικής σημασίας υποδομή η οποία θα 
επαυξήσει σημαντικά την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης 
καθώς θα αποτελέσει την πρώτη διασύνδεση με την περιοχή 
της Κασπίας», ανέφερε ο κ. Πότι.

ο αγωγός nabucco  
ξεκινά από τη βουλγαρία; 
Ναμπούκο (Nabucco). Ο Nabucco είναι σχεδιαζόμενος αγω-
γός φυσικού αερίου, ο οποίος έχει την πλήρη υποστήριξη της 
ΕΕ και των ΗΠΑ, για τη μεταφορά φυσικού αερίου από τα 
τουρκο-γεωργιανά ή από τα τουρκο-ιρακινά σύνορα ως το 
Μπαουμγκάρτεν, στην Αυστρία. 

Στο σχέδιο συμμετέχουν ισομερώς με 16,67% το Βουλγα-
ρικό ενεργειακό χόλντινγκ (BEH), η τουρκική Botas, η ουγγρική 
MOL, η αυστριακή OMV Gas & Power, η γερμανική RWE και η 
ρουμανική εταιρεία μεταφοράς φυσικού αερίου Transgaz. Ο 
κύκλος ζωής του αγωγού χάλυβα είναι 50 χρόνια σύμφωνα με 

τις εκτιμήσεις.
Η μεταφορική ικανότητα 

του αγωγού αναμένεται να 
είναι περίπου 31 δισ. κ.μ. φυσι-
κού αερίου το χρόνο. Υπολογί-
ζεται στα πρώτα στάδια του 
έργου οι προμήθειες φυσικού 
αερίου να είναι 16 -17 δισ. κ.μ., 
και η πλήρης μεταφορική ικα-
νότητα των 31 δισ. κ.μ. αναμέ-
νεται το 2020 . Το κόστος του 
έργου υπολογίζεται σε πάνω 
από 10 δισ. ευρώ, ενώ η κατα-
σκευή του έργου αναμένεται 
να ξεκινήσει το 2011 και να 
ολοκληρωθεί το 2014.

Αποφασιστικό βήμα προς 
την υλοποίηση του σχεδίου 
για τον αγωγό Nabucco έγινε 
με την υπογραφή στην Άγκυρα 
της διακυβερνητικής συμφω-
νίας τον Ιούλιο 2009, η οποία 
καθόρισε το νομικό και το 

условия за транзит на азерски газ през Турция, вицепре-
зидентът на италианската компания Роберто Поти комен-
тира, че то ще ускори отварянето на Южния газов кори-
дор.

„Днешното споразумение е голяма крачка за ITGI, 
защото чрез него се разрешава въпросът за транзита на 
газ през Турция и позволява финализиране на прегово-
рите с Азербайджан. Газопроводът е стратегически 
важен от гледна точка на това, че ще повиши енергий-
ната сигурност на Европа, тъй като ще бъде първата 
връзка с Каспийския регион”, каза Поти.

“Набуко” започва  
от България?
“Набуко” (Nabucco). “Набуко” е проектен газопровод, 
ползващ се с пълната подкрепа на ЕС и САЩ, за пренос на 
природен газ от турско-грузинската или турско-ирак-
ската граница до Баумгартен, Австрия. Участие в проекта 
от по 16,67% имат „Български енергиен холдинг” (БЕХ), 
BOTAS, унгарската MOL, австрийската OMV Gas & Power, 
немската RWE и румънската газопреносна компания 
Transgaz. Предвижданията за жизнения цикъл на стома-
нения газопровод са 50 години.

Преносната способност на газопровода се очаква да 
бъде около 31 млрд куб. м природен газ годишно. Пред-
вижда се в ранните етапи на проекта доставките на газ да 
достигат 16-17 млрд куб. м, а се предполага, че пълната 
натовареност от 31 млрд куб. м ще бъде достигната през 
2020 г. Предварителните оценки на стойността на про-
екта надхвърлят 10 млрд евро, като работата по него ще 
започне през 2011 г., а завършването му е определено за 
2014 г. 

Решителната крачка към реализирането на проекта 
“Набуко” бе направена с подписването на междудър-
жавно споразумение през юли 2009 г. в Анкара, което 
зададе правната и политическа рамка за транзита на газ 
между страните-членки на ЕС и Турция.

Най-голямото предизвикателство пред проекта е 
осигуряването на необходи-
мите количества природен 
газ. “Набуко” разчита на раз-
работването на газовите 
находища Шах Дениз, но 
изчисленията показват, че 
произведеният оттам газ – 
около 17 млрд куб. м 
годишно, ще бъде достатъ-
чен само за първия етап от 
пускането на газопровода. 
Освен това останалите 
газови проекти също разчи-
тат да пуснат азерски газ от 
Шах Дениз по своите тръби, 
което засилва конкуренци-
ята. Не е изключена възмож-
ността за преговари за газ 
от няколко места, а вариан-
тите са Казахстан, Туркме-
нистан, северен Ирак и 
Иран.

ЕС оказва мощна под-

“Набуко” е единият от мащабните проекти за пренос на 
природен газ в Европа с обща дължина на трасето от близо 
4,000 км. Тръбата ще започва при Ахибоз, близо до Анкара 
и ще преминава последователно през България, Румъния 
и Унгария. Отделните отсечки са с дължина както следва: в 
Турция – 2 700 км, от които 75% са съществуващи газопро-
води, България – 412 км, половината от които са функци-
ониращи тръби, Румъния – 469 км, Унгария – 384 км, като 
52% от трасето е по съществуващи тръби, и в Австрия – 47 
км.

Ο αγωγός Nabucco είναι ένα από τα μεγάλα σχέδια για 
μεταφορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη με συνολικό μήκος 
περίπου 4.000 χλμ. Ο αγωγός θα αρχίζει από το Αχομπόζ, κοντά 
στην Άγκυρα και θα περνάει διαδοχικά μέσα από τη Βουλγαρία, 
τη Ρουμανία και την Ουγγαρία. Τα τμήματα του αγωγού έχουν 
μήκος ως εξής: στην Τουρκία – 2.700 χλμ, 75% των οποίων είναι 
υφιστάμενοι αγωγοί, στη Βουλγαρία - 412 χλμ, οι μισοί των 
οποίων είναι υφιστάμενοι αγωγοί, στη Ρουμανία - 469 χλμ, στην 
Ουγγαρία - 384 χλμ, 52 % των οποίων είναι υφιστάμενοι αγωγοί 
και στην Αυστρία - 47 χλμ. 
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крепа на проекта, който е в основата на концепцията за 
Южния газов коридор. Европейската комисия дори 
обмисля отпускането на 250 млн евро за подпомагане на 
“Набуко”. В началото на август 2010 г. всички страни, 
участващи в проекта, се събраха в Анкара, за да подпи-
шат споразумение за подкрепа на “Набуко”.

България също демонстрира своята подкрепа за про-
екта, като през юли 2010 г. изяви желание да изгради 
газова връзка с Турция, която да бъде и първият функци-
ониращ участък на газопровода Набуко.

Българският министър на енергетиката Трайчо Трай-
ков изрази увереност, че това ще даде тласък на про-
екта.

„Реализирането на тази газова връзка практически 
ще означава старт на проекта и ще предостави достъп на 
България и на ЕС като цяло до газовите ресурси на 
Каспийския регион и Близкия Изток”, каза още Трайков 
по повод на изграждането на газовата връзка с Турция. 

петролопроводът  
Бургас-Вльора
Петролопроводът АМБО (AMBO pipeline). АМБО е проект 
за петролопровод на базираната в САЩ компания 
Albanian Macedonian Bulgarian Oil Corporation, която 
отговаря за построяването и управлението на тръбата.

АМБО е планиран петролопровод с дължина 917 км, 
който ще транспортира руски и каспийски нефт, като зао-

Основната цел на проекта е да заобиколи натоварените 
маршрути през Босфора и Дарданелите и да създаде бърза 
и сигурна инфраструктура за доставка на петрол от Русия и 
Каспийския регион за Европа. 

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να παρακαμφθούν τα 
Στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων και να δημιουργήσει 
γρήγορη και αξιόπιστη υποδομή για τις παροχές πετρελαίου από 
τη Ρωσία και την περιοχή της Κασπίας προς την Ευρώπη. 

πολιτικό πλαίσιο για τη διαμετακόμιση του φυσικού αερίου 
μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας. 

Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει το σχέδιο είναι 
η εξασφάλιση των επαρκών ποσοτήτων φυσικού αερίου. Ο 
Nabucco εξαρτάται από την ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσι-
κού αερίου Σαχ Ντενίζ, αλλά οι υπολογισμοί δείχνουν ότι το 
αέριο που παράγεται εκεί - περίπου 17 δισ. κ.μ. ετησίως, θα 
είναι επαρκές μόνο για το πρώτο στάδιο λειτουργίας του αγω-
γού. Επιπλέον, και τα άλλα έργα φυσικού αερίου αναμένονται 
να τροφοδοτούνται με αζέρικο αέριο από το Σαχ Ντενίζ, ενι-
σχύοντας με αυτό το τρόπο τον ανταγωνισμό. Ο Nabucco δεν 
αποκλείει τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης αερίου από διά-
φορες πηγές, και ανάμεσα στις επιλογές είναι το Καζακστάν, το 
Τουρκμενιστάν, το Ιράν και το Βόρειο Ιράκ. 

Η ΕΕ παρέχει ισχυρή υποστήριξη του έργου, το οποίο απο-
τελεί τη βάση της έννοιας του Νότιου διαδρόμου φυσικού 
αερίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει την χορήγηση 250 
εκατ. ευρώ για τη υποστήριξη του Nabucco. Στις αρχές Αυγού-
στου 2010 όλες οι χώρες που συμμετέχουν στο σχέδιο, συγκε-
ντρώθηκαν στην Άγκυρα για να υπογράψουν συμφωνία για τη 
υποστήριξη του αγωγού. 

Η Βουλγαρία επίσης απέδειξε την υποστήριξή της στο 
έργο, όταν τον Ιούλιο του 2010 έδειξε ενδιαφέρον να αναπτύ-
ξει σύνδεση αερίου με την Τουρκία, η οποία να είναι και το 
πρώτο λειτουργικό τμήμα του αγωγού Nabucco. Ο Βούλγαρος 
υπουργός Ενέργειας Τράιτσο Τράικοβ εξέφρασε την πεποί-
θηση πως έτσι το έργο θα ενισχυθεί. 

«Η υλοποίηση αυτής της σύνδεσης φυσικού αερίου θα 
σήμαινε πρακτικά έναρξη του 
έργου και θα προσφέρει πρό-
σβαση στη Βουλγαρία και την ΕΕ 
στο φυσικό αέριο από την περιοχή 
της Κασπίας και της Μέσης Ανατο-
λής», δήλωσε ο κ. Τράικοβ με 
αφορμή την ανάπτυξη της σύνδε-
σης φυσικού αερίου με την Τουρ-
κία. 

Αγωγός πετρελαίου 
μπουργκάς- βλόρα
Αγωγός πετρελαίου AMBO (AMBO 
pipeline). Ο ΑΜΒΟ είναι σχέδιο για 
πετρελαιαγωγό της εταιρίας με 
έδρα τις ΗΠΑ Albanian Macedonian 
Bulgarian Oil Corporation, η οποία 
είναι υπεύθυνη για την κατασκευή 
και τη διαχείριση του αγωγού. 

Ο αγωγός ΑΜΒΟ θα έχει μήκος 
917 χλμ και θα μεταφέρει ρωσικό-
κασπιακό πετρέλαιο, παρακά-
μπτοντας τα Στενά του Βοσπόρου 
και των Δαρδανελίων, τα οποία 
πλήττονται από κυκλοφοριακή 
συμφόρηση. Θα αρχίζει από τη 
περιοχή του Μπουργκάς στη 

Снимка: Николай Дойчинов
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бикаля натоварените проливи Босфора и Дарданелите. 
Тръбата ще започва от черноморското крайбрежие край 
Бургас, ще пресича територията на Бивша Югославска 
Република Македония и ще завършва на адриатическото 
пристанище Вльора в Албания. Преносният капацитет на 
тръбата е около 750,000 барела на ден, а годишният тран-
зитен капацитет ще бъде 35 млн тона петрол. Инвестици-
ята в проекта се оценява на 1,5 млрд долара. 

В началото на 2007 г. трите страни подписаха споразу-
мение за строежа на петролопровода, което по-късно бе 
ратифицирано от парламентите им.

„Страните, участващи в проекта, ще спечелят от тран-
зитните такси, които по изчисления ще бъдат около 30 
млн долара на година. Освен това тръбопроводът ще 
създаде нови работни места и ще насърчи икономиче-
ското развитие на региона”, каза през 2007 г. Вера Рафай-
ловска, тогавашен министър на икономиката на Бивша 
Югославска Република Македония, пред електронното 
издание SETimes.

Спояване на връзката –  
тръбопроводи в Гърция  
и България 
Петролопроводът Бургас-Александруполис. Идеята за 
петролопровод между Бургас и Александруполис въз-
никва около 1994 г., но първият тристранен работен 
комитет се създава през 2000 г. В следващите седем 
години се извършват изследвания и проучвания, а пра-
вителствата на България, Гърция и Русия приемат, офор-
мят и подписват междуправителствено споразумение 
за сътрудничество. През 2008 г. е учредена съвместната 
компания за построяване и управление на проекта 
Trans-Balkan Pipeline B.V. (ТВР) със седалище в Холан-
дия.

Участието на трите страни в компанията е съответно: 
Русия – 51%, България и Гърция - по 24,5%.

Петролопроводът Бургас-Александруполис ще бъде с 
дължина 280 км, от които 135 км ще са на територията на 
Гърция, а преносният капацитет на тръбата се предвижда 
да бъде 35 млн тона петрол годишно с възможност за 
натоварване на капацитета до 50 млн тона. Петролът ще 
бъде транспортиран с танкери от Новоросийск до прис-
танището в Бургас, откъдето ще бъде изпомпван в тръ-
бата. Последните оценки на проекта показват, че изграж-
дането на петролопровода ще е на стойност 1,2-1,3 млрд 
евро. Строителните работи ще бъдат извършени в пери-
ода 2011-2012 г., а очакваният старт на Бургас-Алексан-
друполис е 2013 г.

До този момент са извършени следните дейности по 
проекта:

Μαύρη Θάλασσα και μέσω πΓΔΜ, θα καταλήγει στο αδριατικό 
λιμάνι της Βλόρας, στην Αλβανία. 

Αναμένεται να έχει δυνατότητα μεταφοράς 750.000 βαρε-
λιών πετρελαίου την ημέρα και η χωρητικότητα του αγωγού 
θα είναι 35 εκατ. τόνοι το χρόνο. Η συνολική επένδυση θα 
ανέλθει σε 1,5 δισ. δολάρια. 

Στις αρχές του 2007 οι τρεις χώρες υπέγραψαν συμφωνία 
για την κατασκευή του αγωγού, η οποία αργότερα επικυρώ-
θηκε από τα εθνικά κοινοβούλια. 

«Οι χώρες που εμπλέκονται στην υλοποίηση του αγωγού 
θα επωφεληθούν από τα τέλη διαμετακόμισης πετρελαίου, τα 
οποία εκτιμούνται σε 30 εκατ. δολάρια ετησίως. Ο αγωγός θα 
δημιουργήσει επίσης νέες θέσεις εργασίας και θα ενισχύσει 
την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής», δήλωσε το 2007 η 
Βέρα Ραφαϊλόβσκα, η τότε υπουργός Οικονομίας της πΓΔΜ 
για τη ηλεκτρονική έκδοση SETimes. 

Ενίσχυση της σύνδεσης - αγωγοί στην 
Ελλάδα και τη βουλγαρία 

Πετρελαιαγωγός Μπουργκάς-Αλεξανρούπολη. Η ιδέα για 
αγωγό μεταξύ Μπουργκάς και Αλεξανδρούπολης εμφανί-
στηκε το 1994, αλλά η πρώτη τριμερής επιτροπή εργασίας 
συστάθηκε το 2000. Στα επόμενα επτά έτη διεξάγονται μελέ-
τες και έρευνες, και οι κυβερνήσεις της Βουλγαρίας, της Ελλά-
δας και της Ρωσίας εγκρίνουν, διμαορφώνουν και υπογρά-
φουν διακυβερνητική συμφωνία συνεργασίας. Το 2008 
συστάθηκε η κοινοπραξία για την κατασκευή και τη διαχείριση 
του έργου Trans-Balkan Pipeline B.V. (TVR), με έδρα την Ολλαν-
δία. Η συμμετοχή των τριών χωρών στην εταιρεία είναι ως 
εξής: η Ρωσία – με 51%, η Βουλγαρία και η Ελλάδα - με ποσο-
στό 24, 5% η καθεμία.

Ο αγωγός πετρελαίου Μπουργκάς –Αλεξανδρούπολη θα 
έχει συνολικό μήκος 280 χλμ, εκ των οποίων τα 135 χλμ θα βρί-
σκονται σε ελληνικό έδαφος και θα έχει δυνατότητα μεταφο-
ράς 35 εκατ. τόνων πετρελαίου ετησίως με δυνατότητα επέ-
κτασης σε 50 εκατ. τόνους ετησίως. Το πετρέλαιο θα 
μεταφέρεται με δεξαμενόπλοια από το Νοβοροσίσκ στο λιμάνι 
της Μπουργκάς, όπου θα διοχετεύεται στον αγωγό. Σύμφωνα 
με τις τρέχουσες εκτιμήσεις ο συνολικός προϋπολογισμός του 
έργου έχει υπολογισθεί σε 1,2 έως 1,3 δισ. ευρώ. Οι κατασκευ-
αστικές εργασίες θα διεξαχθούν κατά την περίοδο 2011-2012, 
ενώ ο αγωγός αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2013. 

Μέχρι τώρα έχουν γίνει τα ακόλουθα βήματα σχετικά με το 
σχέδιο: 
n το 2008 - ξεκίνησε η μελέτη για την διέλευση και την δια-

δρομή του αγωγού πετρελαίου . Τον Ιούλιο του 2010 εγκρί-
θηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την 
διαδρομή και την εγκατάσταση του αγωγού πετρελαίου 
Μπουργκάς -Αλεξανδρούπολη.

 „Реализирането на тази 
газова връзка практически 

ще означава старт на 
проекта…”

“Η υλοποίηση αυτής της 
σύνδεσης φυσικού αερίου 

θα σήμαινε πρακτικά 
έναρξη του έργου ...”
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n 2008 г. – започва проучване и е определен марш-
рута на тръбопровода. През юли 2010 г. Министерският 
съвет на Гърция прие законопроекта за трасето на Бур-
гас-Александруполис;
n 2009 г. – започва процедура за оценка за въздейст-

вието на проекта върху околната среда. В началото на 
август 2010 г. Гърция одобри предварителната оценка на 
проекта;

Макар през юни 2010 г. да се появи известно напре-
жение около изказванията на българския министър-
председател за замразяване на проектите с руско учас-
тие, включително на Бургас-Александруполис, по време 
на последвалите разговори на високо ниво премиерите 
на Гърция и България постигнаха договорка за изчакване 
на екологичната оценка на проекта.

По думите на министър-председателя на Гърция Геор-
гиос Папандреу пред в. „Труд”, петролопроводът си остава 
един от приоритетите на гръцкото правителство. Между-
народен консорциум вече провежда предварителни 
проучвания за планирането, строежа и използването на 
петролопровода.

Τον Ιούλιο του 2010 οι δύο χώρες πρότειναν το έργο 
South Stream να γίνει έργο προτεραιότητας για την ΕΕ και η 
Βουλγαρία υπέγραψε οδικό χάρτη για την κατασκευή του έργου 
επί βουλγαρικού εδάφους.

През юли 2010 г. двете страни предложиха “Южен 
поток” да стане приоритетен проект за ЕС, а България под-
писа пътна карта за изграждане на проекта на територията 
на страната.

n το 2009 - άρχισε η αξιολόγηση των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον του έργου. Στις αρχές Αυγούστου του 2010 η 
Ελλάδα ενέκρινε την προκαταρκτική αξιολόγηση του έργου. 

Παρόλου που τον Ιούνιο του 2010 επικράτησε ένταση 
γύρω από τις δηλώσεις του πρωθυπουργού της Βουλγαρίας 
για το πάγωμα των σχεδίων με ρωσική συμμετοχή, συμπερι-
λαμβανομένων του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-
Αλεξανδρούπολη, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών υψηλού 
επιπέδου, οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας και της Βουλγαρίας 
συμφώνησαν να περιμένουν την περιβαλλοντική αξιολόγηση 
του έργου. 

Σύμφωνα με τα όσα είπε στη βουλγαρική εφημερίδα 
«Τρουντ» ο Έλληνας πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου, ο 
αγωγός παραμένει μια από τις ύψιστες προτεραιότητες της 
ελληνικής κυβέρνησης. Μια διεθνής κοινοπραξία έχει ήδη 
ξεκινήσει την διεξαγωγή μελετών σκοπιμότητας για το σχεδι-
ασμό, την κατασκευή και τη εκμετάλευση του αγωγού πετρε-
λαίου. 

«Πρόσφατα στην Ελλάδα εγκρίθηκε νόμος, ο οποίος βοη-
θάει όσο το δυνατόν συντομότερα να ξεπεραστούν όλα τα 
εμπόδια για το έργο», συμπλήρωσε ο κ. Παπανδρέου. «Ταυτό-

Снимка: Георги Кожухаров
Българският енергиен министър Трайчо Трайков и неговият руски колега Сергей Шматко обсъдиха в София през февруари ускоряването на рабо-
тата по проектите за газопровода “Южен поток” и за петролопровода Бургас-Александруполис.

О Βούλγαρος υπουργός ενέργειας Τράιτσο Τράικοβ και ο Ρώσος ομόλογός του Σεργκέι Σματκό συμφώνησαν το Φεβρουάριο στη Σόφια την επιτάχυνση των 
έργων για τον αγωγό αερίου South Stream και για τον πετρελαιαγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη.
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„Скоро в Гърция приехме закон, който да помага мак-
симално бързо да се преодоляват всички пречки пред 
реализацията на проекта”, добавя Папандреу. „Същевре-
менно ще бъдат спазени всички най-високи изисквания 
за опазване на района на Александруполис и Егейско 
море, увери премиерът на Гърция.”

Газовата връзка Гърция-България (Greece – Bulgaria 
Interconnection Pipeline - IGB). IGB е съвместен проект на 
„Български енергиен холдинг” (50%) и IGI Poseidon (50%), 
който ще пренася природен газ от Южния газов коридор 
към България и страните от региона.

Планираната газова връзка ще е с дължина 160 км и 
ще транспортира газ от Комотини до Стара Загора. Годиш-
ният преносен капацитет на газопровода ще бъде 3-5 
млрд куб. м. Инвестициите, необходими за изграждането 
на IGB, ще са в размер на 150 млн евро, от които 45 млн 
евро са осигурени по Европейския икономически въз-
становителен план на ЕС, а строителните работи се 
очаква да приключат преди 2013 г.

“Южен поток” (South Stream). “Южен поток” е другият 
мащабен проект главно за пренос на руски газ до европей-
ските пазари. За разлика от “Набуко”, негов основен двига-
тел е Русия, а основната й цел е да диверсифицира паза-
рите си на природен газ. Маршрутът на сухоземния 
газопровод започва при компресорната станция Починки 
в Русия, минава през Черно море и достига до Варна, откъ-
дето се отклоняват два лъча – единият на северозапад към 
Австрия, а другият на югозапад към Италия. Проектът ще 
бъде изпълняван от съвместни компании на страните-
участнички в проекта и руската „Газпром”. Черноморската 

χρονα, θα πληρούνται όλες οι υψηλότερες προδιαγραφές για 
την προστασία της περιοχής της Αλεξανδρούπολης και του 
Αιγαίου πελάγους», διαβεβαίωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Διασυνδετήριος αγωγός φυσικού αερίου Ελλάδας-
Βουλγαρίας (Greece – Bulgaria Interconnection Pipeline - IGB). 
Ο αγωγός IGB είναι κοινό έργο του Βουλγαρικού ενεργειακού 
χόλντινγκ (50%) και του IGI Poseidon (50%) και θα μεταφέρει 
φυσικό αέριο από το Νότιο διάδρομο φυσικού αερίου προς τη 
Βουλγαρία και τις χώρες της περιοχής. 

Ο διασυνδετήριος αγωγός θα έχει συνολικό μήκος 160 χλμ 
και θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Κομοτηνή στην Στάρα 
Ζαγκόρα. Η ετήσια μεταφορική ικανότητα του αγωγού θα 
είναι 3-5 δισ. κ.μ. Ο προϋπολογισμός του έργου θα φθάσει τα 
150 εκατ. ευρώ, 45 εκατ. ευρώ εκ των οποίων καλύπτονται από 
το ευρωπαϊκό σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης της ΕΕ και η 
κατασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το 2013.

Αγωγός φυσικού αερίου «Νότιο Ρεύµα» (South Stream). Ο 
αγωγός South Stream είναι το άλλο μεγάλο έργο με κύριο 
στόχο τη μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου προς τις ευρω-
παϊκές αγορές. Αντίθετα με τον αγωγό Nabucco, η κύρια 
μηχανή του South Stream είναι η Ρωσία και ο κύριος στόχος 
της είναι η διαφοροποίηση των αγορών φυσικού αερίου της. 
Η διαδρομή του χερσαίου αγωγού ξεκινάει από τον σταθμό 
συμπίεσης Ποτσίνικι, στη Ρωσία, διέρχεται από τον πυθμένα 
της Μαύρης Θάλασσας και καταλίγει στη Βάρνα, όπου διακλα-
δώνεται σε δύο άξονες – ο ένας στα βορειοδυτικά προς την 
Αυστρία και ο άλλος στα νοτιοδυτικά προς την Ιταλία. Το έργο 
θα υλοποιηθεί από κοινές επιχειρήσεις των συμμετεχουσών 
χωρών και της ρωσικής Gazprom. Το υποθαλλάσιο τμήμα του 
αγωγού θα κατασκευαστεί από την μεικτή εταιρεία South 
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“Български енергиен холдинг” (БЕХ), гръцката държавна газова компания ДЕПА и
италианската “Едисон” подписаха меморандум за сътрудничество през юли 2009 г.

Το Βουλγαρικό ενεργειακό χόλντινγκ (BEH), η ελληνική Δημόσια Επιχείρηση Αερίου ΔΕΠΑ  
και η ιταλική Edison υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας τον Ιούλιο του 2009
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отсечка от проекта ще бъде 
изградена от съвместната 
компания South Stream AG, в 
която акционери са „Газпром” 
(50%), италианската Eni (40%) 
и френската EDF(10%). Оста-
налите партньори на руската 
компания в отделните страни 
са сръбската Srbijagas, унгар-
ската MFB – Hungarian 
Development Bank, DESFA, 
БЕХ и OMV.

Идеята за “Южен поток” 
води началото си от 2006 г., 
когато Русия и Италия се 
споразумяват за директни 
доставки на руски газ за ита-
лианския пазар. България и 
Гърция се включват към про-
екта през 2008 г. със спора-
зумения за изграждане на 
отсечки на Южен поток съот-
ветно във всяка от страните. 
Година по-късно „Газпром” 
подписва основно споразу-
мение за сътрудничество с 
DESFA и БЕХ относно реализирането на проекта.

Общата дължина на трасето все още не е напълно 
уточнена поради факта, че се водят преговори между 
партньорите и „Газпром” дали да се изграждат допълни-
телни тръби на национално равнище или да се използват 
съществуващите газопреносни системи на страните-
участнички. Черноморската секция на газопровода е с 
дължина 900 км и годишен преносен капацитет 63 млрд 
куб. м природен газ. Предварителните оценки на проекта 
надхвърлят 20 млрд евро, като строителните работи 
трябва да приключат до 2015 г.

“Южен поток” е еднакво важен и за Гърция, и за Бълга-
рия, тъй като ще обезпечи сигурността на газовите дос-
тавки в двете страни. Доставките на „Газпром” към Бълга-
рия и Гърция са съответно около 4 и 3 млрд куб. м 
природен газ на година, като и двете страни са обвър-
зани с руския доставчик с дългосрочни договори.

Време за решения
България и Гърция трябва внимателно да преценят въз-
можностите си и евентуалните ползи от участието или 
неучастието си в проектните тръбопроводи. Предвид 
мащабите на проектите и съпътстващите ги разходи за 
реализация, нито една от двете страни не може да си поз-
воли паралелно участие и в двата транснационални про-
екта “Набуко” и “Южен поток”. В същото време осъщест-
вяването на по-малките регионални проекти за газови 
връзки изглежда по-прагматично и ще изисква по-слаби 
инвестиционни усилия.

Окончателното решение ще бъде трудно и от страте-
гическо значение за двете страни, тъй като зад проектите 
стои политическото влияние на ЕС и Русия, а и икономи-
ческите интереси на партньорите в съответните про-
ектни компании. Надпреварата между проектите про-
дължава.  

Stream AG, μέτοχοι στην οποία 
είναι η Gazprom (50%), η ιτα-
λική Eni (40%) και η γαλλική 
EDF (10%). Οι άλλοι έταιροι 
στην ρωσική εταιρεία στις διά-
φορες χώρες είναι η σερβική 
Srbijagas, η ουγγρική MFB - 
Hungarian Development Bank, 
ο ΔΕΣΦΑ, το Βουλγαρικό ενερ-
γειακό χόλντινγκ και η OMV. 

Η ιδέα για τον South Stream 
έχει τις ρίζες της στο 2006, 
όταν η Ρωσία και η Ιταλία συμ-
φωνούν για άμεσες προμή-
θειες ρωσικού αερίου προς 
την ιταλική αγορά. Η Βουλγα-
ρία και η Ελλάδα μπαίνουν στο 
σχέδιο το 2008, υπογράφοντας 
συμφωνίες για την κατασκευή 
των τμημάτων του South 
Stream επί των εδαφών τους. 
Ένα χρόνο αργότερα, η 
Gazprom υπογράφει βασική 
συμφωνία συνεργασίας με τον 
ΔΕΣΦΑ και το Βουλγαρικό 
ενεργειακό χόλντινγκ για την 

υλοποίηση του έργου. 
Το συνολικό μήκος της διαδρομής δεν έχει ακόμη διευκρι-

νιστεί πλήρως επειδή συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις 
μεταξύ της Gazprom και των εταίρων για το αν θα κατασκευά-
ζονται πρόσθετες σωλήνες σε εθνικό επίπεδο ή θα χρησιμο-
ποιούνται τα υφιστάμενα συστήματα μεταφοράς φυσικού 
αερίου των συμμετεχουσών χωρών.Το τμήμα του αγωγού 
στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας έχει μήκος 900 χιλιομέ-
τρων και η ετήσια αποδοτικότητα του θα φθάσει τα 63 δισ. κ.μ. 
φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις 
του σχεδίου το συνολικό του κόστος υπερβαίνει τα 20 δισ. 
ευρώ και το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2015.

Ο South Stream είναι εξίσου σημαντικός για την Ελλάδα 
και τη Βουλγαρία, καθώς θα εξασφαλίζει την ασφάλεια του 
εφοδιασμού σε φυσικό αέριο. Οι προμήθειες της Gazprom 
προς τη Βουλγαρία και την Ελλάδα είναι περίπου 4 και 3 δισ. 
κ.μ. φυσικού αερίου το χρόνο αντιστοίχως, ενώ και οι δύο 
χώρες έχουν δεσμευτεί με τον Ρώσο προμηθευτή με μακρο-
πρόθεσμες συμβάσεις.

Ώρα για αποφάσεις 
Η Βουλγαρία και η Ελλάδα θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά 
τις δυνατότητες και τα ενδεχόμενα οφέλη από τη συμμετοχή (ή 
μη) στους σχεδιαζόμενους αγωγούς. Δεδομένης της κλίμακας 
των έργων και των συνοδευτικών δαπανών για υλοποίηση, 
καμία από τις δύο χώρες δεν μπορεί να συμμετέχει ταυτόχρονα 
και στα δύο διακρατικά έργα - Nabucco και South Stream. Ταυ-
τόχρονα, η υλοποίηση των μικρότερων περιφερειακών έργων 
για συνδέσεις φυσικού αερίου φαίνεται πιο ρεαλιστική και θα 
απαιτήσει μικρότερες επενδυτικές προσπάθειες. 

Η τελική απόφαση θα είναι δύσκολη και θα είναι στρατηγι-
κής σημασίας για τις δύο χώρες, καθώς πίσω από τα έργα κρύ-
βεται η πολιτική επιρροή της ΕΕ και της Ρωσίας, και τα οικονο-
μικά συμφέροντα των εταίρων στις σχετικές επιχειρήσεις. 

Η αντιπαλότητα μεταξύ των έργων συνεχίζεται. 

“Южен поток” е другият голям проект за доставки на газ в 
Европа. Планираният маршрут на “Южен поток” започва 
от Русия, тръбата минава по дъното на Черно море и дос-
тига България при Варна. Оттам газопроводът се разделя 
на два лъча – северозападен, който върви през Плевен, 
след това се отклонява към Румъния, пресича Сърбия, 
минава през Унгария и/или Словения и стига до Австрия. 
Югозападният лъч се отклонява при Плевен към Солун, 
откъдето през Йонийско море достига италианския бряг 
при Отранто.

Ο αγωγός South Stream είναι το άλλο μεγάλο έργο για μετα-
φορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Η διαδρομή του αγωγού 
ξεκινάει από την Ρωσία, εκτείνεται υπογείως της Μαύρης 
Θάλασσας και καταλήγει στην Βουλγαρία, στη Βάρνα. Εκεί ο 
αγωγός διακλαδώνεται σε δύο άξονες – ο βορειοδυτικός περ-
νάει από το Πλέβεν, στη συνέχεια παρεκκλίνει προς τη Ρουμα-
νία και διασχίζει τη Σερβία, την Ουγγαρία ή/και τη Σλοβενία 
πριν να φτάσει στην Αυστρία. Ο νοτιοδυτικός άξονας παρεκ-
κλίνει κοντά στο Πλέβεν προς τη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, 
και απο εκεί μέσω του Ιονίου πελάγους φτάνει στην ιταλική 
ακτή στο Οτράντο.
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Финанси
Световната банка ще преструктурира 
дълга на България
„Ще работим за преструктуриране на нашите заеми”, каза 
президентът на Групата на Световната банка Робърт Зелик 
след подписването на меморандум за активизиране на 
сътрудничеството за развитие на инфраструктурата в Бъл-
гария, включително за ускоряване на инвестициите и за 
поддръжката на пътната и железопътната инфраструктура. 
Министър-председателят на България Бойко Борисов каза, 
че парите от инфраструктурните заеми от Световната банка 
ще се използват за изграждането на автомагистралите 
„Хемус” и „Струма”. В допълнение към това българските 
железници ще получат средства от Световната банка, ако 
изпълнят изискванията за преструктуриране с цел да опти-
мизират своята дейност. Зелик уточни, че България може да 
разчита на подкрепата на банката не само за инфраструк-
турни проекти, но и в енергетиката, образованието и адми-
нистративния капацитет. Президентът на Световната банка 
каза, че инвестициите на банката в България възлизат на 1,5 
милиарда долара и че страната има достъп до още 7 – 10 
милиарда евро, които не са заеми.

МВФ даде висока оценка на напредъка на 
Гърция
Гърция демонстрира отличен напредък в налагането на 
мерките за овладяване на бюджетния си дефицит. Това зая-
виха представители на Международния валутен фонд след 
двуседмична мисия в страната. Анализаторите на фонда 
коментираха, че по всяка вероятност на страната ще бъде 
отпусната следващата вноска по спасителния заем на стой-
ност 110 милиарда евро. В продължение на две седмици 
мисия на фонда и представители на Европейския съюз оце-
няваха напредъка на страната по ограничаване на дефи-
цита в бюджета си. По последни данни гръцкият дефицит се 
равнява на почти 14% от брутния й вътрешен продукт. 
Мисията обаче отбеляза, че пред Атина все още има много 
предизвикателства и рискове.
„Всички критерии по програмата за фискална консолида-
ция са постигнати, а важните реформи се движат в график, 

Οικονομικά 
η Παγκόσμια τράπεζα θα αναδιαρθρώσει το 
χρέος της βουλγαρίας 
«Θα εργαστούμε για την αναδιάρθρωση των δανείων της Βουλ-
γαρίας» δήλωσε ο πρόεδρος του ομίλου της Παγκόσμιας Τράπε-
ζας, Ρόμπερτ Ζέλικ μετά από την υπογραφή μνημονίου κατανόη-
σης για την ενίσχυση της συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη 
των υποδομών στη Βουλγαρία, την αύξηση των επενδύσεων, 
αλλά και τον εκσυγχρονισμό των οδικών και των σιδηροδρομι-
κών υποδομών. Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Μπόικο Μπο-
ρίσοφ δήλωσε ότι τα δάνεια από την Παγκόσμια Τράπεζα θα 
χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των αυτοκινητοδρόμων 
Hemus και Struma. Επιπλέον, οι βουλγαρικοί σιδηρόδρομοι θα 
χρηματοδοθούν από την Παγκόσμια Τράπεζα, υπό την προϋπό-
θεση ότι πληρούν τις απαιτήσεις για αναδιάρθρωση, προκειμέ-
νου να βελτιστοποιήσουν την επιχειρηματική τους δραστηριό-
τητα. Ο κ. Ζέλικ σημείωσε ότι η Βουλγαρία μπορεί να υπολογίζει 
στην υποστήριξη της τράπεζας όχι μόνο για τα έργα υποδομής, 
αλλά και σε τομείς όπως η ενέργεια, η εκπαίδευση και η διοικη-
τική διαχείριση. Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας δήλωσε 
ότι οι επενδύσεις της τράπεζας στη Βουλγαρία ανέρχονται σε 1,5 
δισ. δολάρια και ότι η χώρα έχει πρόσβαση σε άλλα 7-10 δις. 
ευρώ, τα οποία δεν είναι δάνεια. 

καλούς βαθμούς από το ΔΝτ για την πρόοδο 
της Ελλάδας
Η Ελλάδα έδειξε εξαιρετική πρόοδο στην επιβολή των μέτρων 
για τον περιορισμό του ελλείμματος του προϋπολογισμού. Αυτά 
διατύπωσαν οι εκπρόσωποι του ΔΝΤ μετά από αποστολή διάρ-
κειας δύο εβδομάδων στη χώρα. Οι αναλυτές του Ταμείου σχολί-
ασαν ότι κατά πάσα πιθανότητα η χώρα θα λάβει την επόμενη 
δόση του πακέτου στήριξης ύψους 110 δισ. ευρώ. Κατά την διάρ-
κεια των δύο εβδομάδων η αποστολή του Ταμείου και οι εκπρό-
σωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης αξιολόγησαν την πρόοδο της 
χώρας όσον αφορά τη μείωση του ελλείμματος του προϋπολογι-
σμού. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το ελληνικό έλλειμμα 
ανέρχεται στο 14% του ΑΕΠ. Οι εκπρόσωποι ωστόσο σημειώ-
νουν ότι η Αθήνα έχει ακόμα πολλές προκλήσεις και κινδύνους 
μπροστά της. «Όλα τα κριτήρια του προγράμματος για δημοσιο-
νομική εξυγίανση πληρούνται και οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις 

βρίσκονται σε καλό δρόμο», αναφέρουν η ΕΕ, 
το ΔΝΤ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε 
κοινή δήλωση. «Η εκτίμησή μας είναι ότι το 
πρόγραμμα εξελίσσεται ομαλά». Η επόμενη 
αξιολόγηση προόδου της χώρας θα γίνει τον 
Οκτώβριο. 

μείωση 78% των άμεσων ξένων 
επενδύσεων στη βουλγαρία το α’ 
εξάμηνο του 2010
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της 
εθνικής τράπεζας της Βουλγαρίας (ΒΝΒ), συνο-
λικά οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) στη χώρα 
το χρονικό διάστημα Ιανουάριος - Ιούνιος 2010 
διαμορφώθηκαν στο ποσό των 358,5 εκατ. 
ευρώ (που αντιστοιχεί στο 1% του ΑΕΠ) έναντι 
1,6 δισ. ευρώ (4,8% του ΑΕΠ ) το αντίστοιχο διά-
στημα του 2009. Αυτό σημαίναι υποχώρηση 
κατά 78%. Μόνο τον Ιούνιο του 2010 οι ΑΞΕ Снимка: Юлия Лазарова
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се казва в общо изявление на ЕС, МВФ и Европейската цен-
трална банка. “Нашата оценка е, че програмата се развива 
отлично.” Напредъкът на Гърция ще бъде проверен отново 
през октомври. 

преките чуждестранни инвестиции в 
България със 78% спад през първото 
полугодие 
По предварителни данни на Българската народна банка 
преките чуждестранни инвестиции в България за януари – 
юни 2010 г. са 358,5 млн. евро (1% от БВП), при 1,62 млрд. 
евро (4,8% от БВП) за януари – юни 2009 г. Това е спад със 
78%. Само за юни 2010 г. те са 119 млн. евро, спрямо 406 млн. 
евро през същия месец на миналата година, или 71% по-
малко. Холандия е най-големият нетен пряк инвеститор в 
България за първото полугодие на 2010 г. с вложения на 
обща стойност 933 млн. евро, показват данните на БНБ. На 
второ място със 103,4 млн. евро е Русия, а на трето - САЩ с 
47,3 млн. евро.

Годишната инфлацията в България през 
юли е 2,4%
След като отчете дефлация през май и юни, цените в Бълга-
рия отново започнаха да се повишават. Инфлация за юли 
2010 г. спрямо юли 2009 г. е 2,4%, а от началото на годината 
до края на юли животът в страната е поскъпнал с близо 2%. 
Това показват данните на Националния статистически 
институт, публикувани на 12 август. Средногодишната 
инфлация за периода август 2009 - юли 2010 г. спрямо пери-
ода август 2008 - юли 2009 г. е 1.0%. Двигател на инфлацията 
са по-високите цени на горивата и комуналните услуги - 
снабдяване с ток, вода и газ. През юли ръст на цените на 
месечна база има при всички стоки без храните и безалко-
холните напитки. Най-много на месечна база поскъпват 
развлеченията и почивките - с близо 5%. Най-много на 
годишна база са поскъпнали алкохолът и цигарите - с близо 
27 %.

Спадът на БВп  
на България се забавя 
Спадът на българската икономика през второто тримесечие 
на годината се е забавил до най-ниските си нива от пет три-
месечия насам с възстановяването на износа и промишле-
ното производство, показват експресните данни на Нацио-
налния статистически институт, публикувани на 13 август. 
Брутният вътрешен продукт (БВП) на страната се е свил с 
1,5% на годишна база за април-юни, след като за предход-
ното тримесечие понижението беше 3,6% на годишна база. 
През първото полугодие на 2010 г. реалният спад на БВП е 
2,5% в сравнение със същия период на предходната година. 
Оцененият текущ обем на БВП за първите шест месеца на 
2010 г. възлиза на 30,4 млрд. лв. 

Туризъм
туристическият сезон в Гърция протича 
според очакванията
Гръцкият заместник-министър на културата и туризма Геор-
гиос Никитиадис каза, че е оптимистично настроен за насто-

ήταν ύψους 119 εκατ. ευρώ, έναντι 406 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 
μήνα του 2009 ή κατά 71% λιγότερο. Η Ολλανδία είναι ο μεγαλύ-
τερος άμεσος ξένος επενδυτής στη Βουλγαρία το πρώτο εξά-
μηνο του 2010, με 933 εκατ. ευρώ ΑΞΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία 
που δημοσιοποίησε η ΒΝΒ. Έπονται η Ρωσία με 103,4 εκατ. ευρώ 
και οι ΗΠΑ με 47,3 εκατ. ευρώ.

στο 2,4% ο ετήσιος πληθωρισμός στη βουλγα-
ρία τον ιούλιο 
Μετά από τον αποπληθωρισμό τον Μάιο και τον Ιούνιο, οι τιμές 
στη Βουλγαρία άρχισαν εκ νέου να αυξάνονται. Ο ετήσιος πλη-
θωρισμός του Ιουλίου 2010 – σε σύγκριση με τον πληθωρισμό 
του Ιουλίου 2009 ήταν 2,4% και από την αρχή του έτους έως τα 
τέλη Ιουλίου η ζωή στη χώρα έχει γίνει κατά 2% ακριβότερη. 
Αυτά δείχνουν τα στοιχεία της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας 
της Βουλγαρίας (NSI), τα οποία δημοσιεύθηκαν στις 12 Αυγού-
στου. Ο ετήσιος πληθωρισμός κατά την περίοδο Αύγουστος 
2009-Ιούλιος 2010 σε σύγκριση με την περίοδο Αύγουστος 
2008-Ιούλιος 2009 έφθασε στο 1,0%. Η άυξηση του πληθωρι-
σμού ωφείλεται κυρίως στις υψηλότερες τιμές των καυσίμων και 
των υπηρεσιών κοινής ωφελείας - παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, 
νερού και φυσικού αερίου. Τον Ιούλιο καταγράφεται αύξηση των 
τιμών σε μηνιαία βάση για όλα τα προϊόντα εκτός από τα τρό-
φιμα και τα αναψυκτικά. Η μεγαλύτερη αύξηση των τιμών σε 
μηνιαία βάση καταγράφουν οι τομείς των ψυχαγωγιών και των 
διακοπών - κατά περίπου 5% και σε ετήσια βάση – το αλκοόλ και 
τα τσιγάρα – κατά περίπου 27%. 

Επιβραδύνεται η μείωση του ΑΕΠ στη βουλγα-
ρία 
Η μείωση του ΑΕΠ στη Βουλγαρία το δεύτερο τρίμηνο του έτους 
επιβραδύνθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε 
τριμήνων μετά την ανάκαμψη των εξαγωγών και της βιομηχανι-
κής παραγωγής, δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της εθνικής στατι-
στικής υπηρεσίας της Βουλγαρίας (NSI), τα οποία δημοσιεύθηκαν 
στις 13 Αυγούστου. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της 
χώρας έχει μειωθεί κατά 1,5% σε ετήσια βάση κατά την περίοδο 
Απρίλιο-Ιούνιο, δεδομένου ότι η πτώση το προηγούμενο τρί-
μηνο ήταν 3,6% σε ετήσια βάση. Η πραγματική μείωση του ΑΕΠ 
το πρώτο εξάμηνο του 2010 ανέρχεται στο 2,5% σε σύγκριση με 
την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Ο σημερινός 
όγκος του ΑΕΠ το πρώτο εξάμηνο του 2010 ανέρχεται σε 30,4 
δισ. λέβα.

Τουρισμός 
η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα κρίνεται 
αναμενόμενη
Ο Έλληνας υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Γιώργος 
Νικητιάδης, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την εξέλιξη της 
τουριστικής περιόδου και σημείωσε ότι τον Ιούλιο ο αριθμός των 
αφίξεων στα ελληνικά αεροδρόμια είναι ικανοποιητικός. Ειδικό-
τερα, οι αφίξεις στη Ρόδο κατέγραψαν άνοδο 11,4%, στην Κω 
11,2% και στην Κέρκυρα 5%. Με ελαφρώς αρνητικά πρόσημα 
εμφανίζονται οι αφίξεις στα αεροδρόμια Ηρακλείου (μείωση 
κατά 1,6%) και Χανίων (μείωση κατά 2,3%), αν και η επιβατική 
κίνηση στην Κρήτη, μέσω της θαλάσσιας οδού, παρουσίασε 
άνοδο 25%. Αναφορικά με τα τουριστικά έσοδα ο κ. Νικητιάδης 
κάνει λόγο για απώλειες 7-9%.
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ящия туристически сезон в страната и отбеляза, че през 
юли броят на пристигащите на гръцките летища е задоволи-
телен. Броят на пристигащите пътници се е увеличил с 11,4% 
на остров Родос, с 11,2% на остров Кос и с 5% на остров 
Корфу. Понижил се е броят на пристигащите в Ираклион 
(1,6%) и в Ханя (2,3%), въпреки че пътническият поток до 
Крит по море е нараснал с 25%. Никитиадис каза, че очаква 
приходите от туризъм да намалеят със 7-9%. 

Броят на руските туристи  
в България се увеличава значително
Ръстът на руските туристи, предпочели да летуват по бъл-
гарското Черноморие, достига 30% през юни спрямо същия 
месец на 2009 г., отбелязват туроператори, цитирани от спе-
циализирания руски портал tourprom.ru.
Според „Делта интерконтинентал груп” желаещите да пъту-
ват за България се увеличават и в момента са продадени 
всички пакети за месец август. Според руските туропера-
тори основната причина за по-засиления интерес е фактът, 
че българските хотелиери не са увеличили цените си през 
тази година въпреки положителните сигнали за съживяване 
на сектора. Освен това доста от тях са удължили промоци-
ите за ранни записвания. „Нашите изчисления показват, че 
обемът на продажбите през тази година се е увеличил с 
20-25%, като по-засиленото търсене на България се отбе-
лязва и от много наши колеги в други туристически фирми”, 
казва ръководителят на звеното за България в ICS Travel 
Елена Андриевская. По думите й 60% от клиентите на фир-
мата посещават северното Черноморие, но през тази година 
нараства интересът към някои от дестинациите по южното, 
като курорта “Дюни” например.
Пожарите в Русия в началото на август допълнително уве-
личиха броя на руските туристи в балканските страни, 
включително и България, съобщиха българските медии. 
България автоматично удължи визите на руските граждани, 
желаещи да останат по-дълго в страната заради пожарите.

μεγάλη αύξηση ρώσων 
τουριστών στη βουλγα-
ρία
Η αύξηση των Ρώσων τουριστών, 
που προτίμησαν να κάνουν διακο-
πές στη βουλγαρική ακτή της Μαύ-
ρης Θάλασσας, φτάνει μέχρι 30% 
τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον αντί-
στοιχο μήνα του 2009, αναφέρουν 
οι τουριστικοί πράκτορες, ανακοί-
νωσε η ρωσική δικτυακή πύλη 
tourprom.ru. 
Σύμφωνα με την Delta 
Intercontinental Group αυξάνεται ο 
αριθμός των Ρώσων τουριστών που 
επιθυμούν να ταξιδέψουν στη 
Βουλγαρία και έχουν ήδη πωληθεί 
όλα τα τουριστικά πακέτα για τον 
Αύγουστο. Σύμφωνα με τους 
Ρώσους τουριστικούς πράκτορες ο 
κύριος λόγος για την αύξηση του 
ενδιαφέροντος είναι το γεγονός ότι 
οι Βούλγαροι ξενοδόχοι δεν αύξη-
σαν τις τιμές το τρέχον έτος, παρά 
τις θετικές ενδείξεις για την αναζω-
ογόνηση του τομέα. Επιπλέον, πολ-

λοί από αυτούς έχουν παρατείνει τις προσφορές για έγκαιρες 
κρατήσεις. «Οι υπολογισμοί μας δείχνουν ότι ο όγκος των πωλή-
σεων του τρέχοντος έτους έχει αυξηθεί κατά 20-25% και η αύξηση 
της ζήτησης στη Βουλγαρία διατυπώνεται από πολλούς συνα-
δέλφους μας και σε άλλες τουριστικές επιχειρήσεις», λέει ο επικε-
φαλής της μονάδας ICS Travel στη Βουλγαρία Ελένα Αντριέβσκα-
για. Σύμφωνα με τα λόγια της το 60% των πελατών της εταιρίας 
επισκέπτονται την βόρεια ακτή της Μαύρης Θάλασσας, αλλά 
φέτος καταγράφεται αυξανόμενο ενδιαφέρον πρός ορισμένους 
προορισμούς στη νότια ακτή όπως το θέρετρο Ντιούνι για παρά-
δειγμα. 
Οι φωτιές στη Ρωσία στις αρχές Αυγούστου έγιναν αιτία για 
περαιτέρω άυξηση του αριθμού των Ρώσων τουριστών στις 
χώρες των Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένης της Βουλγαρίας, 
ανακοίνωσαν τα βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης. Η Βουλγαρία 
επέκτεινε αυτόματα τις θεωρήσεις των Ρώσων πολιτών που προ-
τίμησαν να παραμείνουν στη χώρα, λόγω των πυρκαγιών. 

Τηλεπικοινωνίες  
και ΜΜΕ
η βιάρα Άνκοβα είναι η νέα γενική Διευθύ-
ντρια της BnT 
Η Βιάρα Άνκοβα είναι η νέα Γενική Διευθύντρια της Βουλγαρικής 
Κρατικής Τηλεόρασης (BNT) για τα επόμενα τρία χρόνια. Εξελέγη 
με πέντε ψήφους από τα πέντε μέλη του Συμβουλίου Ηλεκτρονι-
κών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (SEM). Η κ. Άνκοβα ήταν η 
μόνη από τους επτά υποψήφιους για τη θέση, η οποία εργάζεται 
στην Κρατική Τηλεόραση - από την 1η Οκτωβρίου 2004 είναι 
Διευθύντρια του Τμήματος «Ειδήσεων και επίκαιρων εκπομπών» 
στη BNT . Πήρε το αξίωμα στις αρχές Αυγούστου. Στα μέσα 
Αυγούστου το SEM ψήφισε και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της 
τηλεόρασης. 

Снимка: Цветелина Ангелова
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Телекoмуникации  
и медии
Вяра анкова е новият шеф на БНт
Вяра Анкова е новият генерален директор на Българската 
национална телевизия за следващите три години. Тя беше 
избрана с пет гласа от петимата членове на Съвета за елек-
тронни медии (СЕМ). Анкова единствена от седемте канди-
дати за длъжността работи в БНТ – от 1 октомври 2004 г. е 
директор на „Новини и актуални предавания” в телевизията. 
Тя встъпи в длъжност в началото на август. В средата на 
август СЕМ одобри и новия управителен съвет на телевизи-
ята.

Търговия с 
бързооборотни стоки
износът на България се е увеличил значи-
телно през първото полугодие
България е увеличила значително продажбите на свои про-
дукти зад граница през първото полугодие, става ясно от 
данните на Националния статистически институт. Износът на 
страната към държави извън Европейския съюз е нараснал с 
44% за първото полугодие спрямо същия период на мина-
лата година, съобщи НСИ. Стойността на експорта извън 
страните от общността е 5,4 млрд. лв., докато вносът от тях е 
7,1 млрд. лв., с малко над 7 % в сравнение с първите шест 
месеца на 2009 г. Причина за увеличението на изнесената 
продукция зад граница е ниската база от миналата година – 
през юни например износът на страната към трети страни 
беше паднал с около 35% спрямо 2008 г. Ръстът на износа 
през второто тримесечие е много по-висок, отколкото през 
първото, сочат данните на НСИ. За времето от януари до март 
общата стойност на изнесената продукция е нараснала с 
близо 15 %. Причината да има все пак забележим ръст тогава 
е експортът извън ЕС, който отбеляза близо 40% повишение. 
Този за Европейския съюз нарасна с по-малко от 3%.

Енергетика
Сърбия се интересува  
от проекта аЕЦ „Белене”
Сърбия е заинтересована да участва в проекта АЕЦ „Белене”, 
обяви българският министър-председател Бойко Борисов, 
след като се срещна със сръбския президент Борис Тадич 
във Варна в началото на август. Според сръбския министър 
на енергетиката Петар Шкундрич Сърбия би имала полза от 
участие в строителството на централата, съобщи белград-
ският вестник „Блиц”. На Сърбия е било предложено да 
участва в изграждането с 5%, което означава, че то ще й 
струва между 300 и 350 милиона евро, ако централата 
струва между 6 и 7 милиарда евро, съобщи още изданието.
Премиерът Борисов съобщи още, че двамата с Тадич са се 
договорили газопроводът „Южен поток” да минава покрай 
Димитровград в Сърбия. За сръбската държава е най-удобно 
и най-изгодно газопроводът да излезе на Димитровград, 

Εμπόριο με προϊόντα 
ταχείας κατανάλωσης 
οι βουλγαρικές εξαγωγές έχουν αυξηθεί 
σημαντικά κατά το πρώτο εξάμηνο 
Η Βουλγαρία έχει αυξήσει σημαντικά τις πωλήσεις των προϊό-
ντων της στο εξωτερικό κατά το πρώτο εξάμηνο, όπως προκύ-
πτει από τα στοιχεία της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας της 
Βουλγαρίας (NSI). Οι βουλγαρικές εξαγωγές στις εκτός ΕΕ χώρες 
αυξήθηκαν κατά 44% το πρώτο εξάμηνο σε σύγκριση με την 
αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με το 
ΕΣΥ. Η αξία των εκτός ΕΕ χώρες εξαγωγών είναι 5,4 δισ. λέβα, ενώ 
οι εισαγωγές από αυτές ανέρχονται σε 7,1 δισ. λέβα, λίγο πάνω 
από 7% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2009. Η αιτία για 
την άυξηση των εξαγωγών είναι η χαμηλή βάση του περασμένου 
έτους - τον Ιούνιο για παράδειγμα οι εξαγωγές της Βουλγαρίας 
προς τρίτες χώρες μειώθηκαν κατά 35% σε σύγκριση με το 2008. 
Η αύξηση των εξαγωγών το δεύτερο τρίμηνο ήταν κατά πολύ 
υψηλότερη από την πρώτη, δέιχνουν τα στοιχεία του ΕΣΥ. Η 
συνολική αξία των εξαγωγών αυξήθηκε κατά σχεδόν 15% την 
περίοδο Ιανουάριο –Μάρτιο. Η σημαντική αύξηση κατά την 
περίοδο αυτή εξηγείται απο τις εξαγωγές εκτός της ΕΕ, οι οποίες 
κατέγραψαν αύξηση της τάξεως του 40%. Οι εξαγωγές προς 
χώρες της ΕΕ αυξήθηκαν κατά σχεδόν 3%. 

Ενέργεια 
η σερβία πρόθυμη να συμμετάσχει στον 
πυρηνικό σταθμό του «μπέλενε»
Η Σερβία έιναι πρόθυμη να συμμετάσχει στο σχέδιο του βουλγαρι-
κού πυρηνικού σταθμού «Μπέλενε», όπως ανακοίνωσε ο πρωθυ-
πουργός της Βουλγαρίας Μποίκο Μπορίσοφ μετά από συνάντηση 
με τον πρόεδρο της Σερβίας Μπόρις Τάντιτς στη Βάρνα στις αρχές 
Αυγούστου. Σύμφωνα με τον σερβικό υπουργό Ενέργειας Πέταρ 
Σκούντριτς η Σερβία θα ωφεληθεί από τη συμμετοχή της στην κατα-
σκευή του σταθμού, ανακοίνωσε η εφημερίδα «Blic» του Βελιγρα-
δίου. Η Σερβία προσκλήθηκε να συμμετάσχει με μερίδιο 5% στην 
κατασκευή του σταθμού, πράγμα που σημαίνει ότι θα της κοστίζει 
μεταξύ 300 - 350 εκ. ευρώ, στην περίπτωση που το κόστος του 
πυρηνικού σταθμού ανέλθει στα 6 -7 δισ. ευρώ, αναφέρεται στη 
δημοσίευση. Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας ανέφερε πως έχουν 
συνεννοηθεί με τον κ. Τάντιτς ο αγωγός φυσικού αερίου South 

Снимка: Цветелина Ангелова
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обясни премиерът. “За нас е безразлично, защото така или 
иначе той идва до София”, добави той.

Гърция ще либерализира енергийния си 
пазар 
Гърция се е договорила с представителите на Европейската 
комисия, Европейската централна банка и Международния 
валутен фонд да либерализира енергийния си пазар през 
есента, съобщи в началото на август министърът на окол-
ната среда, енергетиката и климатичните промени Тина 
Бирбили, цитирана от БТА.Експертите от трите институции, 
които извършиха проверка на хода на реформите в Атина, 
са предложили на гръцкото правителство да продаде около 
40% от акциите на действащите електростанции, но идеята 
беше посрещната с неодобрение от синдикатите на работе-
щите в Националната електрическа компания (ДЕИ). 

Строителство и 
недвижими имоти
Цените на имотите в Гърция отбелязват 
спад
Дълговата криза в страната удари цените на имотите, които 
през първото тримесечие на годината се понижиха със 7,7% 
спрямо същия период на 2009 г. според Фондацията за ико-
номически и промишлени проучвания. В района на Атика, 
който включва и Атина, спадът е 5,4 %, а в Солун е 9,8%, 
докато в останалата част на Гърция е общо над 12%. Проуч-
ването е правено въз основа на данни от централната банка 
и на трите най-големи ипотечни кредитора в страната. Тър-
говските имоти също пострадаха. В центъра на Атина наемът 
за най-добрите площи е спаднал с 30% от пиковите стойно-
сти през 2007 г. до около 26,50 евро на кв.м.
Въпреки спада цената на луксозен апартамент в центъра на 
Атина остава висока - между 250 000 и 700 000 евро за площ 
между 65 и 120 кв.м. За сметка на това доходността от наем 
е ниска в сравнение с други големи европейски градове - 
между 2,5% и 4% на година. Само допреди три години тя 
беше между 5 и 7%.

продължава ръстът на предлагането на 
офиси в големите градове
Възходящата тенденция при предлагането на нови офис 
площи в София и Варна продължи и през първата половина 
и ще се запази през останалите месеци до края на 2010 г., 
сочат последните пазарни анализи на консултантските ком-
пании Colliers International и GVA Sollers Solutions.
И двете компании отчитат спад на проектите в строеж, като 
от Colliers отбелязват, че това е най-ниската стойност от 
2007 г. насам. Според тях фактът, че към края на юни неза-
етите площи са предимно сгради клас А, доказва, че пазарът 
остава ценово чувствителен.
„Най-активните компании в търсенето остават основно от 
секторите телекомуникации, аутсорсинг и IT. Ключови фак-
тори за избора в София остават наемните нива, местополо-
жението и функционалността на сградата. Във Варна по-
голямата част от запитванията идват от компании, които са 
принудени да намалят разходите си и се фокусират основно 
върху условията за наем за сметка на качеството и местопо-

Stream να περνάει από το Ντιμίτροβγκραντ στη Σερβια. «Για το σερ-
βικό κράτος θα είναι πιο εύκολα και πιο κερδοφόρα η διαδρομή του 
αγωγού να περνάει από το Ντιμίτροβγκραντ», διευκρίνισε ο πρωθυ-
πουργός. «Δεν έχει σημασία για μας, επειδή έτσι ή αλλιώς ο αγωγός 
φτάνει στη Σόφια», πρόσθεσε ο κ. Μπορίσοφ. 

η Ελλάδα θα απελευθερώσει την αγορά ενέργειας 
Η Ελλάδα έχει συμφωνήσει με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διε-
θνούς Νομισματικού Ταμείου να απελευθερώσει την αγορά 
ενέργειας το φθινόπωρο, ανακοίνωσε στις αρχές Αυγούστου η 
υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
Τίνα Μπιρμπίλη, μετέδωσε το Βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων 
ΒΤΑ. Οι εμπειρογνώμονες της τρόικας, οι οποίοι πραγματοποιή-
σαν ελέγχους στην πορεία των μεταρρυθμίσεων στην Αθήνα, 
έχουν προτείνει στην ελληνική κυβέρνηση να πωλήσει το 40% 
των μετοχών της στις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Η πρόταση 
αυτή όμως συνάντησε την αντίδραση των συνδικάτων των εργα-
ζομένων στην Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ). 

Κατασκευές και ακίνητα
οι τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα 
σημειώνουν πτώση 
Η κρίση του χρέους στην Ελλάδα έπληξε και τις τιμές των ακινή-
των, οι οποίες μειώθηκαν κατά 7,7% το πρώτο τρίμηνο του έτους 
σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2009, δείχνουν τα στοιχεία της 
έρευνας του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών 
(ΙΟΒΕ). Στην Αττική η πτώση των τιμών ακινήτων είναι της τάξεως 
του 5,4%, στη Θεσσαλονίκη - 9,8%, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα η 
πτώση διαμορφώνεται πάνω από 12%. Η μελέτη έγινε με βάση τα 
στοιχεία από την κεντρική τράπεζα και τους τρεις μεγαλύτερους 
ενυπόθηκους δανειστές στη χώρα. Τα εμπορικά ακίνητα επίσης 
υπέστησαν ζημιές. Στο κέντρο της Αθήνας το ενοίκιο στις καλύτε-
ρες περιοχές μειώθηκε κατά 30% σε περίπου 26,50 ευρώ/τ.μ. από 
τα ανώτατα επίπεδα του 2007. Παρά την πτώση στις τιμές η τιμή 
ενός πολυτελούς διαμερίσματος στην Αθήνα παραμένει σε υψηλά 
επίπεδα - μεταξύ 250 και 700 χιλ. ευρώ για έκταση 65 - 120 τ.μ. Η 
απόδοση ενοικίασης ωστόσο είναι χαμηλή σε σύγκριση με άλλες 
μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις - μεταξύ 2,5 και 4% το χρόνο. Πριν από 
τρία χρόνια ήταν μεταξύ 5 και 7%. 

συνεχίζει η αύξηση της προσφοράς γραφείων 
στις μεγάλες πόλεις 
Η ανοδική τάση στην προσφορά νέων χώρων γραφείων στη Σόφια 
και στη Βάρνα συνεχίστηκε και κατά το πρώτο εξάμηνο και θα δια-
τηρηθεί μέχρι το τέλος του 2010, σύμφωνα με τις πρόσφατες έρευ-
νες αγοράς των εταιρειών συμβούλων Colliers International και GVA 
Sollers Solutions. Και οι δύο εταιρείες καταγράφουν πτώση στα 
κατασκευαστικά έργα, και κατά την Colliers αυτό είναι το χαμηλό-
τερο επίπεδο από το 2007. Το γεγονός ότι στο τέλος Ιουνίου οι κενοί 
χώροι είναι ως επί το πλείστον σε κτίρια Α κλάσης, αποδεικνύει ότι η 
αγορά παραμένει ευαίσθητη στις τιμές. «Οι πιο δραστήριες εταιρίες 
στη ζήτηση παραμένουν κυρίως οι εταιρίες του κλάδου των τηλεπι-
κοινωνιών, outsourcing και IT. Οι βασικοί παράγοντες που επηρεά-
ζουν την επιλογή γραφείων στη Σόφια παραμένουν οι τιμές ενοικία-
σης, η τοποθεσία και η λειτουργικότητα του κτιρίου. Στη Βάρνα, η 
πλειονότητα των αιτήσεων προέρχεται από επιχειρήσεις που ανα-
γκάζονται να μειώσουν τα έξοδά τους και να επικεντρωθούν κυρίως 
στους όρους ενοικίασης σε βάρος της ποιότητας και της τοποθε-
σίας», σχολιάζει ο Αντόν Σλάβτσεβ, διευθυντής του τμήνατος Γρα-
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ложението”, коментира Антон Славчев, мениджър “Офиси и 
бизнес паркове” в Colliers International. От GVA Sollers 
Solutions отчитат най-голям спад на наемните нива в София, 
като обяснението им е, че именно в столицата е най-висо-
кото предлагане. 

Транспорт
президентите на България и на Гърция 
откриха нов граничен пункт 
Президентите на България и на Гърция Георги Първанов и 
Каролос Папуляс откриха новия  гранично контролно-про-
пускателен пункт Ивайловград – Кипринос на 9 септември, 
денят, в който се отбелязаха 130 години от установяването 
на дипломатическите отношения между двете страни. На 
церемонията присъстваха  българският вътрешен минис-
тър Цветан Цветанов, външен министър Николай Младенов 
и регионалният министър Росен Плевнелиев. “Двете дър-
жави са не просто съюзници, а истински приятели”, каза 
президентът Първанов и подчерта, че Гърция е един от 
основните инвеститори у нас.

започна строителството на лот 3  
от автомагистрала „тракия”
Премиерът Бойко Борисов, министърът на регионалното 
развитие и благоустройството Росен Плевнелиев и Дими-
триос Кутрас, президент на гръцката компания „Актор”, 
направиха символичната първа копка на лот 3 от автомаги-
страла „Тракия”. „Актор” е победител в търга за строител-
ството на магистралата в отсечката от Нова Загора до Ямбол. 
Проектът е на стойност 133 973 907 лв. и се изгражда по опе-
ративна програма „Транспорт 2007-2013”. Общата дължина 
на лот 3 е 34, 3 км, като ще бъдат изградени по две ленти за 
движение във всяка посока. Борисов подчерта, че ще има 
строг контрол върху сроковете и качеството на строител-
ството. Очаква се строежът на лот 3 да приключи през август 
2012 г.

„пристанище Бургас” с печалба за пери-
ода януари-юли 
„Пристанище Бургас” ЕАД излезе на печалба за първите 
седем месеца на 2010 г., съобщи министреството на транс-
порта. Оперативната печалба на порта за този период е 899 

φείων και επιχειρηματικών πάρκων της Colliers International. Από 
την GVA Sollers Solutions καταγράφουν μεγαλύτερη μείωση των 
τιμών ενοικίασης στη Σόφια, και η εξήγηση είναι ότι στην πρωτεύ-
ουσα καταγράφεται η μεγαλύτερη προσφορά.

Μεταφορές
οι πρόεδροι βουλγαρίας και Ελλάδας 
εγκαινίασαν νέα συνοριακή δίοδο 
Οι πρόεδροι Βουλγαρίας και Ελλάδας, Γκεόργκι Παρβάνοφ και 
Κάρολος Παπούλιας, εγκαινίασαν τη νέα συνοριακή δίοδο 
Ιβαΐλοβγκραντ-Κυπρίνου στις 9 Σεπτεμβρίου με την ευκαιρία 
της συμπλήρωσης 130 χρόνων διπλωματικών σχέσεων 
Ελλάδας-Βουλγαρίας. Στην τελετή εγκαινίων παρέστησαν 
επίσης ο υπουργός Εσωτερικών της Βουλγαρίας, Τσβέταν 
Τσβετάνοφ, ο υπουργός Εξωτερικών, Νικολάι Μλαντένοφ και ο 
υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ρόσεν Πλέβνελιεφ. “Οι 
δύο χώρες δεν είναι απλώς σύμμαχοι, αλλά και πραγματικοί 
φίλοι”, δήλωσε ο κ. Παρβάνοφ και τόνισε ότι η Ελλάδα είναι ένας 
από τους κύριους επενδυτές στη χώρα.

Άρχισε η κατασκευή του τρίτου τμή-
ματος (Lot 3) του αυτοκινητόδρομου 
«τράκια»
Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ, 
ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων 
Έργων Ρόσεν Πλέβνελιεβ και ο πρόεδρος της ελληνι-
κής κατασκευαστικής εταιρείας ΑΚΤΩΡ Δημήτρης Κού-
τρας συμμετείχαν στην τελετή έναρξης των κατασκευ-
αστικών εργασιών του τρίτου τμήματος του 
αυτοκινητοδρόμου «Τράκια». Η εταιρεία ΑΚΤΩΡ είναι ο 
νικητής του διαγωνισμού για την κατασκευή του τμή-
ματος του αυτοκινητοδρόμου ανάμεσα στις πόλεις 
Νόβα Ζαγκόρα και Γιάμπολ. Το έργο είναι ύψους 
133.973.907 λέβα και υλοποιείται στα πλαίσια του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος Μεταφορών 2007-2013. 
Το τρίτο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου είναι συνολι-
κού μήκους 34,3 χιλιόμετρα και θα κατασκευαστούν 
δυο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. Ο κ. Μπο-

ρίσοφ δήλωσε ότι θα υπάρξει αυστηρός έλεγχος των προθεσμιών 
και της ποιότητας κατασκευής. Αναμένεται η κατασκευή του τμήμα-
τος 3 να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο 2012. 

το λιμάνι του μπουργκάς σημειώνει κέρδη 
την περίοδο ιανουαρίου-ιουλίου 
Η εταιρία «Λιμάνι Μπουργκάς» ΕΑΔ σημείωσε κέρδη το πρώτο 
επτάμηνο του 2010, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφο-
ρών. Τα λειτουργικά κέρδη του λιμανιού κατά την περίοδο αυτή 
ήταν 899.000 λέβα. Κατά την ίδια περίοδο του 2009 καταγράφη-
καν απώλειες ύψους 1.945.000 λέβα. Τα καλά αποτελέσματα 
οφείλονται στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των δραστη-
ριοτήτων του λιμανιού και σε μια σειρά μέτρων που ανέλαβε η 
νέα διοίκηση, ανακοίνωσαν από το υπουργείο.
Στο λιμάνι καταγράφηκε αύξηση από 223 χιλιάδες τόνους στον 
όγκο της διακίνησης φορτίων σε σύγκριση με την αντίστοιχη 
περίοδο του προηγούμενου έτους. Έως το τέλος του έτους ανα-
μένεται να εισαχθούν πάνω από 30.000 τόνοι καυσίμων, 20 σει-
ρές ανεμογεννητριών, 70.000 τόνοι ακατέργαστης ζάχαρης 
καθώς και να εξαχθούν 500.000 τόνοι δημητριακών, 20.000 τόνοι 
βιομηχανικού ξύλου κλπ.
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000 лева. През същия период на 2009 г. е 
била отчетена загуба от 1 945 000 лева. 
Добрите резултати се дължат на повишената 
ефективност на дейността на пристанището 
и предприетите мерки от новото ръковод-
ство, казаха от министреството. 
На пристанището е отчетено увеличение на 
товарооборота с 223 хил. тона, спрямо 
същия период на предходната година. 
Очаква до края на годината внос на над 30 
000 тона горива, 20 комплекта ветрогенера-
тори, 70 000 тона нерафинирана захар и 
износ на 500 000 тона зърнени култури, 20 
000 тона индустриална дървесина и др.

“България Ер” увеличава поле-
тите си до атина
Авиокомпания “България Ер” съобщи, че от септември уве-
личава честотите на полетите си по дестинацията София-
Атина-София, като добавя към разписанието си полети в 
понеделник.

Земеделие
България очаква засилен  
износ на зърно
Българските зърнопроизводители и търговци очакват малко 
по-високи добиви на пшеница от миналата година, но с по-
лошо качество, стана ясно на заседание на консултативния 
съвет по зърното в началото на август. Очакванията са, че 
нивата на износ ще бъдат близки до миналогодишните - 
около 1,1 млн тона, но приходите ще са по-високи заради 
високите цени на международните пазари. През тази година 
ще бъдат прибрани около 3,6 млн тона зърно, а заедно с пре-
ходните запаси от 2009 г. количеството ще достигне 3,8 млн 
тона, съобщи председателят на консултативния съвет Краси-
мир Аврамов, който е и член на асоциацията на зърнопроиз-
водителите. Средният добив от декар ще бъде между 340 и 
350 кг.

изплатиха 12 млн лева по европейски 
проекти в земеделието
Плащания на стойност 12,2 млн лв. за проекти на земедел-
ски и полупазарни стопанства, общини и фирми са извър-
шени по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 
2007-2013 г., съобщи изпълнителният директор на Държа-
вен фонд „Земеделие” Калина Илиева. По мярката „Модер-
низиране на земеделските стопанства” от програмата са 
изплатени общо 5,4 млн лв. по 23 инвестиционни проекта. 
По мярка „Основни услуги за населението и икономиката в 
селските райони” са направени авансови плащания по два 
общински проекта на стойност 3,7 млн лв., а по мярката 
„Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на пре-
структуриране” са изплатени 85 000 лв. по 29 проекта. Общо 
2,9 млн лв. са изплатените средства за проекти по мерките 
„Създаване на стопанства на млади фермери”, „Добавяне на 
стойност към земеделски и горски продукти”, „Предоста-
вяне на съвети и консултиране в земеделието в България и 
Румъния” и „Придобиване на умения и постигане на общест-
вена активност на съответните територии за потенциални 
местни инициативни групи в селските райони”.  

η Bulgaria air αυξάνει τις πτήσεις της προς 
την Αθήνα 
Η αεροπορική εταιρεία Bulgaria Air ανακοίνωσε ότι από τον 
Σεπτέμβριο αυξάνει τις συχνότητες των πτήσεών Σόφια-Αθήνα-
Σόφια, προσθέτοντας στο πρόγραμα τακτικών πτήσεών της και 
πτήσεις τη Δευτέρα. 

Γεωργία
η βουλγαρία αναμένει αύξηση των εξαγωγών 
σιτηρών 
Οι Βούλγαροι παραγωγοί και έμποροι σιτηρών αναμένουν ελα-
φρά υψηλότερη απόδοση του σίτου από πέρυσι, αλλά χαμηλότε-
ρης ποιότητας, όπως έγινε γνωστό κατά τη συνεδρίαση του Γνω-
μοδοτικού Συμβουλίου για τα σιτηρά στις αρχές Αυγούστου. Οι 
προσδοκίες είναι τα επίπεδα των εξαγωγών να διατηρηθούν στα 
επίπεδα του προηγουμένου έτους - περίπου 1,1 εκατ. τόνοι, αλλά 
τα κέρδη να είναι υψηλότερα λόγω της αύξησης των τιμών στις 
διεθνείς αγορές. Η φετινή συγκομιδή των δημητριακών θα πλη-
σιάσει τα 3,6 εκατ. τόνους, και μαζί με τα αποθέματα του 2009 η 
ποσότητα θα φθάσει στα 3,8 εκατ. τόνους, ανακοίνωσε ο πρόε-
δρος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Κρασιμίρ Αβράμοβ, ο 
οποίος είναι και μέλος της Ένωσης των σιτοπαραγωγών. Η μέση 
απόδοση θα είναι μεταξύ 340 και 350 κιλών ανά εκτάριο.

Πάνω από 12 εκατ. λέβα καταβλήθηκαν στους 
γεωργούς από ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
Πληρωμές ύψους 12,2 εκ. λέβα πραγματοποίηθηκαν στα πλαίσια 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 για έργα 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και εκμεταλλεύσεων ημιεπιβίωσης, 
δήμων και εταιρείων, ανακοίνωσε η εκτελεστική διευθύντρια του 
Κρατικού Ταμείου Γεωργίας, Καλίνα Ιλίεβα. Στα πλαίσια του μέτρου 
«Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του προ-
γράμματος καταβλήθηκαν συνολικά 5,4 εκατ. λέβα για 23 επενδυ-
τικά σχέδια. Οι προκαταβολές για δυο δημοτικά έργα του μέτρου 
«Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυ-
σμό» είναι ύψους 3,7 εκατ. λέβα, οι πληρωµές του μέτρου «Στήριξη 
των εκμεταλλεύσεων ημιεπιβίωσης που τελούν υπό αναδιάρ-
θρωση» ανέρχονται σε 85.000 λέβα για 29 σχέδια. Συνολικά 2,9 
εκατ. λέβα καταβλήθηκαν για διάφορα έργα στα πλαίσια των 
μέτρων «Εγκατάσταση νέων γεωργών», «Προστιθέμενη αξία των 
γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων», «Παροχή συμβουλών 
και διαβούλευση σε θέματα γεωργίας στη Βουλγαρία και στη Ρου-
μανία» και «Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση στην περιοχή 
για πιθανές ομάδες τοπικής δράσης στις αγροτικές περιοχές».  

Снимка: Анелия Николова
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σΒΕτοζαρα νταΒιντΚοΒα

Να πίνεις τον καφέ σου στην αμερι-
κανική αλυσίδα Starbucks έχει κερ-
δίσει εδώ και καιρό την ετικέτα 
“εμπειρία” και η ανάπτυξη της αλυ-
σίδας είναι “φαινόμενο” για τους 
λάτρεις του καφέ σε όλο τον κόσμο. 

Η Starbucks είναι και βουλγαρική 
εμπειρία από τις 26 Νοεμβρίου 2008, 
όταν η αλυσίδα άνοιξε το πρώτο της 
κατάστημα στη χώρα. 

“Είμαστε ενθουσιασμένοι που γινό-
μαστε μέρος αυτής της παράδοσης του 
καφέ και της κοινωνίας”, δήλωσε κατά 
την τελετή των εγκαινίων ο Γιάννης 
Καλαφάκος, γενικός διευθυντής της 
Μαρινόπουλος Εταιρεία Καφέ Α.Ε.Ε., της 
κοινής επιχείρησης μεταξύ της Starbucks 
και της Μαρινόπουλος, μέσω της οποίας η 

εταιρεία δραστηριοποιείται στη χώρα. 
Η κοινή επιχείρηση διαχειρίζεται 
καταστήματα της αλυσίδας Starbucks 
στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Ρουμα-

νία, την Ελβετία και την Αυστρία. 
Σήμερα τα καταστήματα Starbucks 

στη Βουλγαρία είναι τέσσερα: τρία στην πρωτεύουσα και ένα 
στο Μπουργκάς. Σ’αυτά η Starbucks προσφέρει στους πελάτες 
της 16 είδη καφέ υψηλής ποιότητας 100% Arabica και μεγάλη 
ποικιλία από χειροποίητα ροφήματα. Η εταιρεία συνεργάζεται 
με τοπικούς παραγωγούς για να προσφέρει τρόφιμα φτιαγμένα 
από παραδοσιακά υλικά, τα οποία να ανταποκρίνονται καλύ-
τερα στις γευστικές συνήθειες και τον τρόπο ζωής των Βούλγα-
ρων. Στα καταστήματα υπάρχει μεγάλη ποικιλία ποτών, γλυκι-
σμάτων και αλμυρών λιχουδιών. Προσφέρονται και διάφορα 
αξεσουάρ, δώρα και φλιτζάνια καφέ. 

“Η κύρια προτεραιότητα της Starbucks στην αγορά της 
Βουλγαρίας είναι οι πελάτες μας”, λέει ο Τζέισον Νικολάκης, 
διευθυντής σύμβουλος επιχειρήσεων για τη Βουλγαρία. Ο κ. 
Νικολάκης τονίζει ότι οι πελάτες θα βρουν το ρόφημα που 
θέλουν, ανεξάρτητα αν προτιμούν εσπρέσο, καφέ λάτε, δυνατό 
μακιάτο καραμέλα ή φραπουτσίνο, καθώς και μεγάλη ποικιλία 
μάφιν, τσιζκέικ και σάντουιτς. 

“Ο στόχος της Starbucks είναι να προσφέρει στη Βουλγαρία 
τη θρυλική εμπειρία Starbucks”, λέει ο κ. Νικολάκης. 

Από τη στιγμή που η εταιρία άνοιξε το πρώτο της κατά-

сВетОзаРа даВИдкОВа

Пиенето на кафе в аме-
риканската верига 
Starbucks отдавна си 
е извоювало етикета 
“преживяване”, а раз-

витието на веригата е “явление” за 
ценителите на кафе по света. 

Starbucks e и българско преживя-
ване от 26 ноември 2008 г., когато 
веригата отпразнува отварянето на 
първото си заведение в страната. 

“Вълнуваме се, че ставаме част от 
тази кафе традиция и от обществото,” 
казва по време на откриването Янис 
Калфакакос, изпълнителен директор 
на “Маринопулос кофи кампъни”, сме-
сеното дружество между Starbucks и 
“Маринопулос”, чрез което компанията 
оперира в страната. Дружеството ръко-
води заведения от веригата Starbucks в 
Гърция, Кипър, Румъния, Швейцария и 
Австрия.

Днес заведенията на Starbucks в Бъл-
гария са четири - три в столицата и едно в 
Бургас. 

В тях Starbucks предлага 16 вида 100% 
висококачествено кафе арабика и богата 
селекция от ръчно приготвени напитки за 
клиентите си. Компанията работи с местни про-
изводители, за да предложи храни, които използват тради-
ционни съставки и най-добре отговарят на вкусовите 
навици и начин на живот в България. В заведенията има и 
богат асортимент от напитки, сладки и солени деликатеси. 
Предлагат се и разнообразни аксесоари, подаръци и чаши 
за кафе. 

„Основният приоритет на Starbucks на българския пазар 
са нашите клиенти,” казва Джейсън Николакис, мениджър-
консултант операции за България. 

Николакис подчертава, че клиентите ще открият напит-
ката, която искат, независимо дали предпочитат еспресо, 
кафе лате, силно карамелено макиато или фрапучино, 
както и богат асортимент от мъфини, чийзкейкове и сан-
двичи.

Стремежът на Starbucks е да предлага в България леген-
дарното Starbucks преживяване, каза Николакис. 

От момента, в който компанията отваря първото си заве-
дение, водещо за нея е желанието да споделя с клиентите 
си най-висококачествени кафета и уюта на своите заведе-
нията. 

преживяването starbucks  
в България η εμπειρία  

starbucks  
στη  

βουλγαρία 
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какво превръща starbucks в толкова спе-
циално преживяване?
Обяснението, което компанията дава е, че дизайнът в заве-
денията Starbucks е подчинен на идеята да създаде уютна и 
приятна атмосфера, като същевременно предоставя доста-
тъчно лично пространство. Комбинацията от дивани, кре-
сла, маси, столове и барове означава, че за всеки има по 
нещо. Тези, които търсят спокойствие и тишина извън дома 
или офиса, могат да се отпуснат в някое кресло и да се заче-
тат в някоя книга, докато онези, които търсят уединено 
място за среща с приятели, могат да се сгушат на някой 
диван и да си побъбрят на чаша кафе, както биха направили 
в собствения си дом. Меката светлина и хубавата музика са 
важна част от това преживяване. 

Заведенията от веригата се превръщат в сърцето на 
много квартали, в място, където хората се събират и си спо-
делят, обяснява Николакис. Една от ключовите съставки за 
успеха и развитието на Starbucks е, че компанията е винаги 
близо до клиента и не спира да търси пътища за по-тесен 
контакт. 

 Мисията на Starbucks е да се утвърди като най-добрия 
доставчик на най-качественото кафе в света, безкомпро-
мисно следвайки принципите си в процеса на своя растеж. 
А принципите, довели до успеха на компанията, са: създа-
ване на добра работна среда чрез взаимно уважение, прие-
мане на многообразието за основен фактор при ръководе-
нето на бизнеса, прилагане на стандарти за най-добро 
качество при закупуването, изпичането и предлагането на 
прясно кафе, създаване на доволни и ентусиазирани кли-
енти, принос към обществото и грижа за околната среда, 
разбиране за важността на печалбата за бъдещия успех на 
компанията.

В България основната цел на Starbucks е да поддържа 
тясна връзка със своите клиенти и да отговаря на техните 
потребности, както и да създаде интимната атмосфера, 
типична за всичките й заведения. Компанията ще продъл-
жава да се стреми да става все по-важна за своите българ-
ски клиенти и ще гради дълготрайни връзки с тях, каза още 
Николакис. 

Социалната отговорност е друг приоритет 
на starbucks. компанията е поела няколко 
големи ангажимента:
n към районите-производители на кафе – Starbucks 

прави инвестиции, които подпомагат производителите на 
кафе, техните семейства и общности и околната среда;
n към околната среда – дейности по опазването на 

околната среда в стра-
ните, отглеждащи кафе, 
формирането на 
„зелени екипи” в заве-
денията и програми за 
рециклиране;
n към обществото - 

Starbucks се стреми да 
бъде отговорен съсед 
и активно да допри-
нася към обществото, в 
които нейните парт-
ньори и клиенти 
живеят и работят.

Важна роля в про-

στημα, η κύρια επιθυμία της είναι να μοιραστεί με τους πελάτες 
της τους καφέδες υψίστης ποιότητας και την άνεση των κατα-
στημάτων της. 

τι κάνει τη starbucks μια τόσο ξεχωριστή 
εμπειρία; 
Η εξήγηση που δίνει η εταιρία είναι ότι ο σχεδιασμός των κατα-
στημάτων Starbucks στοχεύει στη δημιουργία μιας ζεστής και 
ευχάριστης ατμόσφαιρας, παρέχοντας ταυτόχρονα και επαρκή 
ιδιωτικό χώρο. Ο συνδυασμός καναπέδων, πολυθρόνων, τρα-
πεζιών, καρεκλών και μπαρ σημαίνει ότι υπάρχει κάτι για τον 
καθένα. Όσοι αναζητούν γαλήνη και ηρεμία μακριά από το σπίτι 
ή το γραφείο μπορούν να χαλαρώσουν σε μία καρέκλα και να 
διαβάσουν ένα βιβλίο, ενώ εκείνοι που αναζητούν ένα ήσυχο 
μέρος να συναντήσουν τους φίλους τους μπορούν να λουφά-
ξουν σε κάποιο καναπέ και να τα πούνε πίνοντας ένα φλιτζάνι 
καφέ όπως θα έκαναν στο δικό τους σπίτι. Το απαλό φως και η 
καλή μουσική είναι ένα σημαντικό μέρος αυτής της εμπειρίας. 

Τα καταστήματα της αλυσίδας γίνονται η καρδιά πολλών 
γειτονιών, ένα μέρος όπου οι άνθρωποι μαζεύονται και συζη-
τάνε, εξηγεί ο κ. Νικολάκης. Ένα από τα βασικά συστατικά για 
την επιτυχία και την ανάπτυξη της Starbucks είναι ότι η εταιρία 
είναι πάντα κοντά στον πελάτη και συνεχώς αναζητεί τρόπους 
για στενότερη επαφή. 

Η αποστολή της Starbucks είναι να καθιερωθεί ως ο καλύτε-
ρος πάροχος της υψηλότερης ποιότητας καφέ στον κόσμο, 
ακολουθώντας χωρίς συμβιβασμούς τις αρχές της στην πορεία 
ανάπτυξής της. Και οι αρχές που οδήγησαν την εταιρεία στην 
επιτυχία είναι: η δημιουργία καλού εργασιακού περιβάλλοντος 
μέσω αμοιβαίου σεβασμού, η αποδοχή της ποικιλομορφίας ως 
κύριο παράγοντα ανάπτυξης της επιχείρησης, η εφαρμογή των 
προτύπων ύψιστης ποιότητας στην αγορά, το ψήσιμο και η 
προσφορά φρέσκου καφέ, η δημιουργία ικανοποιημένων και 
ενθουσιασμένων πελατών, η συμβολή στην κοινωνία και η 
φροντίδα για το περιβάλλον, η κατανόηση της σημασίας των 
κερδών για τη μελλοντική επιτυχία της εταιρείας. 

Στη Βουλγαρία ο κύριος στόχος της Starbucks είναι να 
συνεργάζεται στενά με τους πελάτες της, να ικανοποιεί τις ανά-
γκες τους και να δημιουργήσει μια οικεία ατμόσφαιρα χαρακτη-
ριστική για όλα τα καταστήματά της. Η εταιρεία θα συνεχίσει να 
αγωνίζεται ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία για τους 
Βούλγαρους πελάτες της και να οικοδομήσει σταθερές σχέσεις 
με αυτούς, συμπλήρωσε ο κ. Νικολάκης. 

η κοινωνική ευθύνη αποτελεί άλλη μία προ-
τεραιότητα της starbucks. η εταιρεία έχει 
αναλάβει σημαντικές δεσμεύσεις: 
n για συνεισφορά στις περιοχές προέλευσης - η Starbucks 

κάνει επενδύσεις που ωφελούν τους παραγωγούς καφέ, τις 
οικογένειές τους, τις κοινότητές τους και το φυσικό περιβάλ-
λον,
n για συνεισφορά στο περιβάλλον - δραστηριότητες για 

την προστασία του περιβάλλοντος στις χώρες οπου καλλιεργεί-
ται ο καφές, δημιουργία “πράσινων ομάδων” και προγράμματα 
ανακύκλωσης,
n για συνεισφορά στις κοινότητες - η Starbucks προσπαθεί 

να είναι υπεύθυνος γείτονας και να συνεισφέρει ενεργά στις 
κοινότητες όπου οι συνεργάτες και οι πελάτες της ζουν και 
εργάζονται. 

Σημαντικό ρόλο στο πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης της 
Starbucks παίζουν τα παιδιά. Από τότε που άνοιξε το πρώτο της 
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грамата на Starbucks за социална отговорност играят децата. 
От откриването на първото си заведение в България компа-
нията и нейните служители организират безвъзмездно 
творчески и образователни програми за деца и помагат за 
закупуването на необходимо оборудване. Компанията 
обаче вярва, че може да бъде още по-полезна на обще-
ството, като поощри своите партньори да бъдат отговорни 
съседи и активни участници в обществения живот. Така, 
макар всичко при Starbucks да започва с обещание за чаша 
съвършено кафе, стигаме много по-далеч – до връзката 
между хората.

какви са плановете на компанията за 
България? 
Постоянно търсим добри възможности да отворим нови 
заведения на българския пазар. Планираме да продължим 
да градим марката и да засилим присъствието си в големите 
градове, каза Николакис. Нуждите и изискванията на нашите 
клиенти ще определят темпото ни на растеж, добави той.

Този сезон фокусът на Starbucks ще бъде върху еспресо 
напитките и в тази връзка компанията ще предложи новия 
Pike Place™ Roast whole been coffee. Този вид меко кафе с 
достъпна бленда ще бъде разпространен за първи път на 
международните пазари. 

Друга изненада, която Starbucks подготвя, е кампания 
във връзка с националния ден на кафето - 30 септември. На 
този ден всеки клиент ще получи безплатно еспресо и ще 
може да научи тайната на еспресо напитката в Starbucks. 

Starbucks организира и различни информационни семи-
нари и дегустации. 

κατάστημα στη Βουλγαρία, η εταιρεία και οι υπάλληλοί της 
οργανώνουν δωρεάν δημιουργικά και εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα για παιδιά και συμβάλλουν στην αγορά του απαραίτητου 
εξοπλισμού. Ωστόσο, η εταιρεία πιστεύει ότι μπορεί να είναι 
ακόμα πιο ωφέλιμη για την κοινωνία με την ενθάρρυνση των 
εταίρων της να είναι υπεύθυνοι γείτονες και να συμμετέχουν 
ενεργά στην κοινωνική ζωή. Έτσι, μολονότι όλα στη Starbucks 
ξεκινούν με την υπόσχεση για ένα τέλειο φλιτζάνι καφέ, πάμε 
πολύ πιο μακριά, ως την ανθρώπινη επαφή. 

Ποια είναι τα σχέδια της εταιρείας στη 
βουλγαρία; 
Συνεχώς αναζητούμε ευκαιρίες για να ανοίξουμε νέα καταστή-
ματα στην βουλγαρική αγορά. Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να 
αναπτύσσουμε το σήμα και να ενισχύουμε την παρουσία μας 
στις μεγάλες πόλεις, είπε ο κ. Νικολάκης. Οι ανάγκες και οι απαι-
τήσεις των πελατών μας θα προσδιορίσουν τον ρυθμό ανάπτυ-
ξής μας, πρόσθεσε. 

Αυτή την περίοδο στο επίκεντρο της Starbucks θα βρεθούν 
τα ροφήματα εσπρέσο και η εταιρεία θα προσφέρει το νέο Pike 
Place ™ Roast whole been coffee. Αυτό το είδος ήπιου καφέ με 
προσιτό μίγμα θα κυκλοφορήσει για πρώτη φορά στις διεθνείς 
αγορές. 

Άλλη έκπληξη που ετοιμάζει η Starbucks είναι μια εκστρα-
τεία για την εθνική ημέρα του καφέ, την 30η Σεπτεμβρίου. Την 
ημέρα αυτή, κάθε πελάτης θα λάβει δωρεάν εσπρέσο και θα 
μάθει το μυστικό του ροφήματος στη Starbucks. 

Η Starbucks οργανώνει και διάφορα ενημερωτικά σεμινά-
ρια και γευσιγνωσίες. 

Снимка: Красимир Юскеселиев
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Το βραβείο «Τράπεζα της χρονιάς» 
απονέμεται για δέκατη τρίτη φορά. Η 
διάκριση «Τράπεζα της χρονιάς» καθώς 
και τα ετήσια βραβεία ιδρύθηκαν το 1992. 
Οι μεγάλες νικητές κατά τη διάρκεια των 

ετών είναι: 1991 – Bank for Agricultural 
Credit, 1992 – Bank for Agricultural 
Credit, 1993 – Bulgarian Post Bank, 
2000 – Bulbank, 2001 - First Investment 
Bank, 2002 – Raiffeisenbank Bulgaria, 

2003 – Raiffeisenbank Bulgaria, 2004 – 
DSK Bank, 2005 – United Bulgarian Bank 
και DSK Bank, 2006 – PostBank, 2007 
– Raiffeisenbank Bulgaria, 2008 – United 
Bulgarian Bank.

Η UniCredit Bulbank - 
Τράπεζα της χρονιάς για το 2009

“Уникредит Булбанк” спечели наградата “Банка на годи-
ната” за 2009 г. Конкурсът „Банка на годината”, организиран от 
едноименната асоциация отличи “Пощенска банка” с награ-
дата „Банка на клиента”, а Alpha Bank - като най-добър чуждес-
транен клон. 

Наградата за ефективност отиде при “ПроКредит Банк”. В 
категорията “Динамика на развитие” бе отличена “Експрес-
банк”, а за пазарен дял - “Уникредит Булбанк”. 

На официалната церемония в хотел “Шератон” се събраха 
хора от финансовия и банковия елит, политиката и бизнеса. 
Присъстваше и президентът на България Георги Първанов.

Въпреки световната криза банковият сектор в България 
успя да запази своята стабилност, коментира финансистът 
Андрей Пръмов, който е председател на комитета за избор на 
победителите.

Наградата “Банка на годината” беше присъдена на “Уникре-
дит Булбанк” след като тя се представи най-добре комплексно 
в категориите на конкурса “Пазарен дял”, “Ефективност” и 
“Динамика на развитие.” “Ще продължим да работим за 
доволни клиенти, обслужвани от доволни служители”, каза 
главният изпълнителен директор на банката Левон Хампарцу-
мян на церемонията. 

Наградата „Банка на клиента” се присъжда на базата на 
мащабно онлайн гласуване, даващо възможност на банкови 
клиенти от цялата страна да дадат своя вот за предпочитаната 
от тях финансова институция. “Пощенска банка” печели приза 
„Банка на клиента” за втори път. „За всяка една банка отноше-
нията с клиентите са от първостепенно значение – всички ние 
се стремим да оправдаем доверието, което те са ни гласували,” 
коментира наградата Асен Ягодин, изпълнителен директор на 
“Пощенска банка”, по време на официалната церемония. 

Alpha Bank печели приза “Най-добър чуждестранен бан-
ков клон” в годишните награди “Банка на годината” за втора 
поредна година. Класацията за “Чуждестранен банков клон” 
се извършва аналогично на тази на “Банка на годината”, като 
се сравняват всички банкови институции със статут на бан-
ков клон, публикуващ отчетите си в Българската народна 
банка. 

“Уникредит Булбанк”  
Банка на годината  
2009 г.
Награди получиха и “Пощенска банка” и 
Alpha Bank

Наградата “Банка на годината” се 
връчва за тринадесети път. Призът 
“Банка на годината” и годишните 
банкови награди са учредени през 1992 
година. Носители на големия приз 
през годините са: 1991 г. – “Банка за 

земеделски кредит”, 1992 г. – “Банка за 
Земеделски кредит” 1993 г. – “Българска 
Пощенска банка”, 2000 г. – “Булбанк”, 
2001 г. – “Първа инвестиционна 
банка”, 2002 г. – “Райфайзенбанк 
България”, 2003 г. – “Райфайзенбанк 

България”, 2004 г. - “Банка ДСК”, 2005 
г. – “Обединена българска банка”  
и “Банка ДСК”, 2006 г. – “Пощенска 
банка”, 2007 г. – “Райфайзенбанк 
България”, 2008 г. – “Обединена 
българска банка”.

Η UniCredit Bulbank κέρδισε το βραβείο «Τράπεζα της χρονιάς» 
για το 2009. Στον ανταγωνισμό «Τράπεζα της χρονιάς», που διοργά-
νωσε η επώνυμη ένωση, η Postbank αναδείχθηκε «Τράπεζα του 
πελάτη» και η Alpha Bank διακρίθηκε με το βραβείο για το καλύ-
τερο υποκατάστημα στο εξωτερικό. Η ProCredit Bank πήρε το βρα-
βείο για την αποτελεσματικότητα. Στην κατηγορία «Δυναμική ανά-
πτυξη» τιμήθηκε η Expressbank και στην κατηγορία «Μερίδιο 
αγοράς» - η UniCredit Bulbank. 

Στην επίσημη τελετή στο ξενοδοχειό «Sheraton» συγκεντρώ-
θηκαν εκπρόσωποι της οικονομικής και επιχειρηματικής ελίτ, της 
πολιτικής και των επιχειρήσεων. Στην τελετή παρέστη και ο πρόε-
δρος της Βουλγαρίας Γκεόργκι Παρβάνοφ. Παρά την παγκόσμια 
κρίση ο τραπεζικός τομέας στη Βουλγαρία κατάφερε να διατηρήσει 
τη σταθερότητά του, δήλωσε ο οικονομολόγος Αντρέι Πράμοβ, ο 
οποίος είναι πρόεδρος της επιτροπής για την επιλογή των νικητών.

Το βραβείο «Τράπεζα της χρονιάς» απονεμήθηκε στην UniCredit 
Bulbank αφού παρουσίασε τις καλύτερες επιδόσεις στις εξής κατη-
γορίες του διαγωνισμού – «Μερίδιο αγοράς», «Αποδοτικότητα» και 
«Δυναμική ανάπτυξη». «Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για ικα-
νοποιημένους πελάτες εξυπηρετούμενες από ευτυχείς εργαζόμε-
νους», δήλωσε κατά την τελετή ο Λεβόν Χαμπαρτσουμιάν, διευθύ-
νων σύμβουλος της τράπεζας. 

Η διάκριση «Τράπεζα του πελάτη» απονέμεται βάσει εκτεταμέ-
νης οnline ψηφοφορίας, στην οποία οι πελάτες τραπεζών σε όλη τη 
χώρα έδωσαν την ψήφο τους για το προτιμώμενο χρηματοπιστω-
τικό ίδρυμα. Για δεύτερη φορά η Postbank πήρε τη διάκριση «Τρά-
πεζα του πελάτη». «Για κάθε τράπεζα οι πελατειακές σχέσεις είναι 
υψίστης σημασίας - όλοι προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε την 
εμπιστοσύνη που μας έδωσαν», σχολίασε κατά την επίσημη τελετή 
ο Ασέν Γιάγοδιν, διευθύνων σύμβουλος της Postbank. 

Για δεύτερο συνεχές έτος η Alpha Bank κέρδισε τη διάκριση 
«Το καλύτερο ξένο υποκατάστημα τράπεζας» στα ετήσια βραβεία 
«Τράπεζα της χρονιάς». Η κατάταξη στην κατηγορία «Ξένα τραπε-
ζικά καταστήματα» πραγματοποιείται παρόμοια με αυτή της 
«Τράπεζας της χρονιάς» - συγκρίνονται όλα τα τραπεζικά ιδρύ-
ματα με την ιδιότητα του τραπεζικού υποκαταστήματος, τα οποία 
δημοσιεύουν τους λογαριασμούς τους στην Εθνική Τράπεζα της 
Βουλγαρίας.  

Βραβεία πήραν η Postbank και  
η Alpha Bank 
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MULTiraMa 
отваря врати  
и в ж.к. „Люлин”

MULTIRAMA България, най-голямата специ-
ализирана верига магазини за компютри и 
периферия в страната, откри в началото на 
юли деветия си магазин в България. Той се 
намира на бул. „Захари Стоянов” 17 в столич-

ния квартал „Люлин”. 
Още в 10 часа сутринта магазинът посрещна първите си 

десет клиенти със специални награди. Забавлението про-
дължи с цял ден състезания за най-запалените фенове на 
PlayStation и Formula 1. DJ ISP се погрижи за доброто настро-
ение и хубавата музика, а красавицата, спечелила титлата 
„Мис Люлин”, раздаде наградите на победителите в състеза-
нието.

Откриването на новия магазин е част от политиката на 
компанията да присъства на всички ключови за корпора-
тивните и индивидуалните клиенти места. Решението на 
MULTIRAMA да открие магазин в квартал „Люлин” се дължи 
на потенциала на района, факта, че там живеят и работят 
много млади хора, както и неговото бързо развитие.

В деветия магазин на MULTIRAMA ще работят десет PC 
експерти, които ще са готови да консултират всички кли-
енти на магазина.

В края на юли компанията започна инициатива за преда-
ване на стара техника - стари компютри, периферия, елек-
тронно оборудване, аксесоари, мобилни телефони, консума-
тиви, както и негодни батерии за рециклиране. Всеки, който 
желае, може да донесе своето излязло от употреба елек-
тронно оборудване и батерии в някой от магазините на 
Multirama в страната. Те ще се събират в специално пригодени 
за целта контейнери. В рамките на тази инициатива Multirama 
си партнира с компания за оползотворяване на отпадъци.

По-рано тази година компанията откри магазин в най-
новия мол в София на бул. „Цариградско шосе” - The Mall . 
Магазинът покрива 600 кв. м. търговска площ. 

Η MULTIRAMA Βουλγαρίας, το μεγαλύτερο εξειδικευμένο 
δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφε-
ρειακών στη χώρα, άνοιξε το ένατο κατάστημά της στη Βουλγα-
ρία στις αρχές Ιουλίου. Το νέο σημείο πώλησης βρίσκεται στη 
λεωφόρο «Ζαχάρη Στογιάνοφ» 17 στη περιοχή Λιούλιν. Στις 10 
π.μ. το κατάστημα καλωσόρισε τους πρώτους δέκα πελάτες της 
με ειδικά βραβεία. Η διασκέδαση συνεχίστηκε όλη την ημέρα με 
διαγωνισμούς για τους πιο μανιώδεις οπαδούς του PlayStation 
και της Formula 1. Ο DJ ISP φροντίσε για τη καλή διάθεση και τη 
καλή μουσική και η κοπέλα, η οποία κέρδισε τον τίτλο της Μις 
Λιούλιν, έδωσε τα βραβεία στους νικητές του διαγωνισμού. 

Τα εγκαίνια του νέου καταστήματος είναι στα πλαίσια της 
πολιτικής της εταιρείας η οποία έχει ως στόχο να είναι παρούσα 
σε όλες τις περιοχές που είναι βασικής σημασίας για τους πελά-
τες, εταιρείες και φυσικά πρόσωπα. Η απόφαση της MULTIRAMA 
να ανοίξει κατάστημα στην περιοχή Λιούλιν εξειγείται με το 
δυναμικό της περιοχής, στην οποία ζουν και εργάζονται πολλοί 
νέοι άνθρωποι, και με 
την ταχεία ανάπτυξή 
της. 

Στο ένατο κατά-
στημα MULTIRAMA θα 
εργάζονται δέκα εμπει-
ρογνώμονες PC, πρό-
θυμοι να συμβουλεύ-
ουν όλους τους πελάτες 
του καταστήματος. 

Στα τέλη Ιουλίου η 
εταιρεία ξεκίνησε μια 
πρωτοβουλία για την 
απόσυρση του παλαιού εξοπλισμού – παλαιοί υπολογιστές, 
περιφερειακά, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, αξεσουάρ, κινητά 
τηλέφωνα, αναλώσιμα, καθώς και μπαταρίες που δεν μπορούν 
να ανακυκλωθούν. Όποιος θέλει μπορεί να φέρει παλαιό ηλε-
κτρονικό εξοπλισμό και μπαταρίες σε οποιοδήποτε από τα 
καταστήματα MULTIRAMA στη χώρας. Θα συλλέγονται σε ειδι-
κούς κάδους σχεδιασμένοι για το σκοπό αυτό. Στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας η Multirama συνεργάζεται με μια εταιρεία για 
την εκμετάλευση των αποβλήτων. 

Νωρίτερα φέτος η εταιρεία εγκαινίασε ένα ακόμη κατά-
στημα μέσα στο καινούριο εμπορικό κέντρο The Mall στη λεω-
φόρο «Τσαριγκράντσκο σοσέ». Το κατάστημα έχει εμπορική 
επιφάνεια 600 τ.μ. 

MULTIRAMA е най-голямата специализирана верига 
магазини за компютри и периферия в региона и Бълга-
рия, която работи успешно на гръцкия пазар от 1996 г. 
MULTIRAMA България ООД започва дейността си на бъл-
гарския пазар от 2005 г. В момента веригата MULTIRAMA 
включва повече от 79 магазина в Гърция и девет в Бълга-
рия. Международните партньори на Multirama включват 
AMD, Sony, Samsung, Toshiba, GigaByte, Intel, Epson, Dell, 
Canon, Creative, Apple, NetGear, Microsoft, Hewlett Packard, 
LG, Philips, Fujitsu Siemens, Acer, Lenovo, Logitech, Xerox, 
Nintendo, Linksys и др.

Η MULTIRAMA αποτελεί το μεγαλύτερο εξειδικευμένο 
δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και περι-
φερειακών στην περιοχή και στη Βουλγαρία, η οποία δραστη-
ριοποιείται με επιτυχία στην ελληνική αγορά από το 1996. Η 
MULTIRAMA Βουλγαρίας Ε.Π.Ε. ξεκίνησε τις δραστηριό-
τητές της στην βουλγαρική αγορά το 2005. Σήμερα η αλυσίδα 
MULTIRAMA διαθέτει περισσότερα από 79 καταστήματα στην 
Ελλάδα και 9 στη Βουλγαρία. Οι διεθνείς εταίροι της Multirama 
είναι: Sony, Samsung, Toshiba, GigaByte, Intel, Epson, Dell, 
Canon, Creative, Apple, NetGear, Microsoft, Hewlett Packard, 
LG, Philips, Fujitsu Siemens, Acer, Lenovo, Logitech, Xerox, 
Nintendo κ.α.

η MULTiraMa ανοίγει 
τις πόρτες της και στην 

περιοχή Λιούλιν 
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 ръцката строителна група GEK Terna строи първия 
български магазин IKEA. Световният лидер в обза-
веждане за дома стъпва на българския пазар чрез 
гръцката Fourlis Group, която е собственик на фран-
чайзинга за шведския мебелен гигант за Гърция, 

Кипър и България.
Магазинът ще отвори врати през втората половина на 2011 

г. Fourlis Group ще инвестира в неговото изграждане около 50 
милиона евро, като планира това да е един от най-големите й 
търговски обекти за всички държави, в които оперира. Мага-
зинът ще бъде изграден върху 30 хиляди кв. м площ. 

Първата копка на новия магазин направи министър-
председателят на България Бойко Борисов на 3 юни 2010 г.

Fourlis Group започва да продава продукти под марката 
IKEA в Гърция през 2001 г. Компанията управлява четири мага-
зина IKEA в Гърция и един в Кипър. Fourlis Group е гръцка хол-
дингова компания, специализирана в създаването на фирми в 
областта на търговията на едро и дребно с уреди за дома, 
обзавеждане, спортни стоки и техника. Компанията държи и 
франчайзинг правата на веригата Intersport в Гърция, Кипър, 
Румъния и България и е представител на марките General 
Electric, Liebherr и Korting. Фирмата управлява и 52 магазина от 
веригата Intersport в Гърция, Кипър, България и Румъния.

Групата GEK Terna се занимава със строителство, недви-
жими имоти и производство на енергия. В България изпъл-
нява частни и обществени проекти и инвестира в имоти и 
алтернативни източници на енергия. Компанията изгражда 
Бизнес Центъра City Tower до сградата на КНСБ в центъра на 
столицата, в Боровец – жилищен и хотелски комплекс „Боро-
вец Еуфория Клуб”, притежава големи парцели в покрайни-
ните на Самоков, в село Кривина до столицата, също в Сви-
ленград, логистичен парк в Лом и парцел на брега на езерото 
край Батак. Сред емблематичните проекти на компанията в 
София се откроява 27-етажния City Tower Business Center на 
площад „Македония”. City Tower Business Center ще бъде 
сграда от клас „A” с шест нива подземно паркинг простран-
ство с 369 места. Други проекти на компанията в столицата са 
жилищният комплекс 3 tops и луксозната жилищна сграда 
Герганица Палас. Групата спечели поръчката и за първия етап 
от модернизацията и електрификацията на жп линията Плов-
див-Свиленград-Крумово-Първомай. „Терна енерджи”- 
дъщерното предприятие на групата за инвестиции и опери-
ране на електроенергийни мощности от възобновяеми 
източници, изгражда в България първите си два ветроенер-
гиини паркове с инсталирана мощност 30 мегавата.  

GeK Terna  
строи магазина  
IKEA в София

Ο ελληνικός κατασκευαστικός όμιλος ΓΕΚ 
ΤΕΡΝΑ αναλαμβάνει την κατασκευή του πρώ-
του καταστήματος ΙΚΕΑ στη Βουλγαρία. Ο 
παγκόσμιος ηγέτης στο χώρο του οικιακού 
εξοπλισμού εισέρχεται στη βουλγαρική αγορά 
μέσω του ελληνικού ομίλου Fourlis, που έχει 

αναλάβει την ανάπτυξη της πολυεθνικής σουηδικής αλυσίδας 
στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία. 

Το κατάστημα αναμένεται να λειτουργήσει το δεύτερο εξά-
μηνο του 2011. Η Fourlis Group θα επενδύσει περίπου 50 εκατ. 
ευρώ για την κατασκευή του καταστήματος, το οποίο πρόκειται 
να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα του ομίλου στις χώρες όπου δρα-
στηριοποιείται. 

Η εκδήλωση έναρξης εργασιών πραγματοποιήθηκε στις 3 
Ιουνίου 2010, παρουσία του πρωθυπουργού της Βουλγαρίας, 
Μπόικο Μπορίσοφ.

Η Fourlis Group άρχισε να εμπορεύεται τα προϊόντα της μάρ-
κας IKEA στην Ελλάδα το 2001. Ο όμιλος αριθμεί τέσσερα κατα-
στήματα ΙΚΕΑ στην Ελλάδα και ένα στην Κύπρο. Η Fourlis Group 
είναι ελληνική εταιρεία holding, εξειδικευμένη στη δημιουργία 
επιχειρήσεων στο χώρο της χονδρικής και λιανικής πώλησης 
οικιακού εξοπλισμού, επίπλων, αθλητικών και ηλεκτρονικών 
ειδών. Η εταιρία κατέχει τα δικαιώματα εκμετάλλευσης του 
franchise της αλυσίδας Intersport στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη 
Ρουμανία και τη Βουλγαρία και είναι αντιπρόσωπος των σημά-
των General Electric, Liebherr και Korting. Η εταιρία διαχειρίζεται 
και 52 καταστήματα της αλυσίδας Intersport στην Ελλάδα, την 
Κύπρο, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δραστηριοποιείται στον τομέα των 
κατασκευών, ακινήτων και της παραγωγής ενέργειας. Στη Βουλ-
γαρία εκτελεί δημόσια και ιδιωτικά έργα και επενδύει σε ακίνητα 
και στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Η εταιρεία έχει αναλάβει 
την κατασκευή του επιχειρηματικού κέντρου City Tower δίπλα 
στο κτίριο του συνδικάτου KNSB στο κέντρο της Σόφιας, στο 
Μπόροβετς – το συγκρότημα κατοικιών και ξενοδοχείων 
“Borovets Euphoria Club ”, στα περίχωρα του Σάμοκοβ, στο χωριό 
Κρίβινα διπλά στην πρωτεύουσα, στο Σβίλεγκραντ, logistic park 
στο Λομ και οικόπεδο στη λίμνη κοντά στο Μπατάκ. Ένα από τα 
έργα ορόσημο στη Σόφια είναι ένα 27-όροφο επιχειρηματικό 
κέντρο «City Tower» στην πλατεία Μακεδονίας. Το «City Tower» 
θα είναι κτίριο Α κλάσης με έξι υπόγεια επίπεδα με 369 θέσεις 
στάθμευσης. Άλλα έργα της εταιρίας στην πρωτεύουσα είναι το 
συγκρότημα κατοικιών «3 tops» και το πολυτελές οικιστικό 
συγκρότημα Gerganitza Palace. Η εταιρεία επελέγη και για το 
πρώτο στάδιο της ανακατασκευής και ηλεκτροδότησης της 
σιδηροδρομικής γραμμής Φιλιππούπολη-Σβίλενγκραντ-
Κρούμοβο-Παρβομάι. Από τη άλλη πλευρά η Τέρνα Ενεργειακή, 
θυγατρική του ομίλου ΓΕΚ, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο 
της παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(ΑΠΕ), κατασκευάζει στην Βουλγαρία τα δυο πρώτα της αιολικά 
πάρκα, ισχύος 30 MW.  

η γΕκ τΕρΝΑ 
αναλαμβάνει την  

κατασκευή του 
καταστήματος ΙΚΕΑ  

στη Σόφια
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За кого е предназначена вашата книга?
Книгата е за България и, преведена на англий-
ски, тя би било много интересна, с малко адап-
тации разбира се, за един западноевропеец, 
пакистанец или американец. Това е една книга 

за България, в която, естествено, има някои части, където 
съм наблегнал на гръцко-българските отношения. Това е 
съвсем нормално, защото аз съм грък, но до някаква сте-
пен съм и българин, и защото Гърция и България не са 
случайни партньори, те имат обща граница от близо 400 
километра, имат до голяма степен обща история, а и в 
този момент има хиляди гърци в България и хиляди бъл-
гари в Гърция. Естествено, тази книга в много по-малка 
степен би била интересна за един аржентинец или един 
боливиец например, но за един грък, който се интере-
сува от България или от Балканите по принцип тя би 
трябвало да представлява голям интерес.
Вие много добре познавате България, живели сте тук 
15 години, не се ли превърнахте донякъде от “съсед” във 
“вътрешен човек”?
Неминуемо ставаш “част от пейзажа”. Хубавото в случая 
на човек от Гърция като мен е, че не идвам от далечна 
страна, много често пътувам до Гърция, поне веднъж в 

χρήστος κατσάνης: 
Πρέπει να 

διατηρήσουμε την 
ταυτότητά μας

Σε ποιόν απευθύνεται το βιβλίο σας;
Το βιβλίο είναι για τη Βουλγαρία, μεταφρασμένο 
στα αγγλικά όμως, με ορισμένες προσαρμογές 
βεβαίως, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον για ένα Δυτικο-
ευρωπαίο, Πακιστανό ή για ένα Αμερικανό. Είναι 

ένα βιβλίο για τη Βουλγαρία, στο οποίο, βεβαίως, υπάρχουν και 
ορισμένα σημεία όπου έδωσα ιδιαίτερη έμφαση στις ελληνο-
βουλγαρικές σχέσεις. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό, επειδή 
είμαι Έλληνας, αλλά σε κάποιο βαθμό είμαι και Βούλγαρος, και 
επειδή η Ελλάδα και η Βουλγαρία δεν είναι ευκαιριακοί εταίροι 
- έχουν περίπου 400 χλμ κοινά σύνορα, έχουν σε μεγάλο βαθμό 
κοινή ιστορία, και σήμερα χιλιάδες Έλληνες ζουν στην Βουλγα-

Ο Χρήστος Κατσάνης, ένας από τους ιδρυτές του Ελληνικού 
Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία, πρόσφατα 
δημοσίευσε το βιβλίο “Από τα Βαλκάνια στην Ευρώπη: Η 
Βουλγαρία με το βλέμμα ενός γείτονα”. Συναντιόμαστε για 
να μιλήσουμε για το βιβλίο, για τα κοινά στοιχεία μεταξύ των 
Ελλήνων και των Βουλγάρων και για τα διδάγματα του χρόνου.

νΕΒΕνα ΚραστΕΒα

Христос Кацанис, един от създателите на Гръцкия 
бизнес съвет в България, наскоро публикува книгата “От 
Балканите до Европа: България през погледа на един съсед”. 
Срещаме се, за да поговорим за книгата, за общото между 
българи и гърци и за уроците на времето.

НеВеНа кРъстеВа

Христос  
кацанис: 
Трябва  
да пазим  
своята  
идентичност
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месеца. През цялото време имах възможност да наблю-
давам България и малко по-отдалече, не бях постоянно 
тук за разлика от един австралиец например, който не 
може да си ходи всеки уикенд или всеки месец до Австра-
лия. От тази гледна точка – да, книгата е поглед на един 
грък, обаче един грък, който е женен за българка, който 
има българско семейство, който обича много историята 
и чете много български книги на български език, който 
гледа много българска телевизия и има тесни професио-
нални отношения с българи в банковия сектор. От тази 
гледна точка не съм случаен чужденец, или случаен грък, 
който просто наблюдава какво става на булевард 
“Витоша”. Аз наистина съм живял в България и бях част от 
тази страна едновременно с моите гръцки особености.

Клишетата в представата на българите за гърците 
и на гърците за българите пречат ли на бизнеса, или 
му помагат? По-лесно ли правят бизнес българи с гърци, 
защото се познават, или по-трудно, защото не са дис-
танцирани едни от други?
Преди промените от 10-и ноември нямахме истински 
бизнес отношения, имахме други отношения. Повечето 
гърци, които дойдоха тук веднага след промените, 
нямаха голям международен опит в бизнеса. Смятам, че 
след 1995-1996-а година дойдоха много големи компа-
нии и инвеститори и българите разбраха, че много гърци 
са сериозни партньори, с които си заслужава да рабо-
тиш. 
Първоначално може би биха предпочели за партньори 
германци, англичани или други северноевропейци, но 
постепенно разбраха, че с гърците могат да се разберат 
много добре. Така е и с гърците. Много малко дори и сега 
знаят колко индустриализирана държава е България. Не 
може една страна да има десетки хиляди инженери и да 
няма високо индустриално ниво, да има много добри 
университети, да прави “Козлодуй”... Но колко хора знаят, 
че в “Козлодуй” са работили сто хиляди души? За това 
трябват големи усилия, хора с високо ниво на образова-
ние и професионализъм. Вече се познаваме малко по-
добре, но има още много неща, които трябва да разбе-
рем. 
Много неща, които правим или не правим зависят и от 
начина, по който се представят в медиите например. В 

книгата аз се опитвам 
да бъда обективен, 
давам различните 
гледни точки.
Говорите за езика и 
искам да ви попитам 
има ли национални 
различия в езика на 
финансите? 
Важно е да се раз-
бере, че банките и 
финансовите инсти-
туции трябва да слу-
жат на икономиката 
и на обществото, 
независимо от стра-
ната, в която работят. 
По принцип не смя-
там, че в съвремен-

ρία και χιλιάδες Βούλγαροι ζουν στην Ελλάδα. Βέβαια, αυτό το 
βιβλίο δεν θα είναι το ίδιο ενδιαφέρον για ένα Αργεντινό ή ένα 
Βολιβιανό για παράδειγμα, αλλά για ένα Έλληνα, ο οποίος ενδι-
αφέρεται για τη Βουλγαρία ή τα Βαλκάνια γενικότερα, θα πρέπει 
να έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

Γνωρίζετε πολύ καλά τη Βουλγαρία, έχετε διαμείνει εδώ 15 
χρόνια - μήπως μετατραπήκατε από «γείτονα» σε «εσωτερικό 
άνθρωπο»;
Αναπόφευκτα γίνεσαι «μέρος του τοπίου». Το καλό είναι ότι δεν 
προέρχομαι από μια μακρινή χώρα, ταξιδεύω συχνά στην 
Ελλάδα - τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Όλο αυτό το διάστημα 
είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω τη Βουλγαρία και από 
απόσταση, δεν ήμουνα εδώ συνεχώς, σε αντίθεση με ένα 
Αυστραλό για παράδειγμα, ο οποιος δεν μπορεί να πηγαίνει 
κάθε Σαββατοκύριακο ή κάθε μήνα στην Αυστραλία. Από αυτή 
την άποψη - ναι, το βιβλίο είναι το βλέμμα ενός Έλληνα, ο οποίος 
όμως είναι παντρεμένος με Βουλγάρα, έχει βουλγαρική οικογέ-
νεια, αγαπά πολύ την ιστορία και διαβάζει πολλά βουλγαρικά 
βιβλία στα βουλγαρικά, ο οποίος παρακολουθεί βουλγαρική 
τηλεόραση και έχει αναπτύξει στενές επαγγελματικές σχέσεις 
με Βούλγαρους στον τραπεζικό τομέα. Από την άποψη αυτή, 
δεν είμαι τυχαίος ξένος ή τυχαίος Έλληνας, ο οποίος απλά παρα-
κολουθεί τι συμβαίνει στην λεωφόρο «Βίτοσα». Διέμεινα στη 
Βουλγαρία πραγματικά και ήμουν μέρος αυτής της χώρας, μαζί 
με τα ελληνικά χαρακτηριστικά μου.

Οι στερεότυπες αντιλήψεις των Βουλγάρων για τους Ελλήνες 
και το αντίθετο βλάπτουν το μπίζνες ή το βοηθάνε; Ειναι ευκο-
λότερη η επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ Ελλήνων και Βουλ-
γάρων, επειδή γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, ή είναι δυσκολότερη, 
επειδή υπάρχει ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους;
Πριν από τις αλλαγές της 10η Νοεμβρίου δεν είχαμε πραγμα-
τικές επιχειρηματικές σχέσεις, είχαμε άλλες σχέσεις. Οι περισ-
σότεροι Έλληνες που ήρθαν εδώ αμέσως μετά τις αλλαγές δεν 
είχαν μεγάλη διεθνή επιχειρηματική εμπειρία. Νομίζω ότι μετά 
το 1995 - 1996 ήρθαν πολές μεγάλες εταιρείες και επενδυτές 
και οι Βούλγαροι συνειδητοποίησαν ότι πολλοί Έλληνες είναι 
σοβαροί εταίροι με τους οποίους αξίζει να εργαστείς. Αρχικά 
ίσως θα προτιμούσαν για εταίρους τους Γερμανούς, τους Βρε-
τανούς και άλλους Βορειοευρωπαίους, σταδιακά όμως κατά-
λαβαν ότι με τους Έλληνες μπορούν να συννενοηθούν πολύ 
καλά. Έτσι είναι και με τους Έλληνες. Πολλοί λίγοι έστω και 
τώρα ξέρουν πόσο βιομηχανοποιημένη χώρα είναι η Βουλγα-
ρία. Καμία χώρα δεν μπορεί να έχει δεκάδες χιλιάδες μηχανι-
κούς και να μην έχει υψηλό βιομηχανικό επίπεδο, να έχει πολύ 
καλά πανεπιστημία, να έχει τον «Κοζλοντούι» ... Αλλά πόσοι 
άνθρωποι ξέρουν ότι στο «Κοζλοντούι» εργάστηκαν 100 
χιλιάδες άνθρωποι; Χρειάζονται μεγάλες προσπάθειες, άτομα 
με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και επαγγελματισμού. Τώρα 
πια γνωριζόμαστε λίγο καλύτερα, αλλά υπάρχουν ακόμη 
πολλά πράγματα να καταλάβουμε. Πολλά πράγματα που 
κάνουμε ή δεν κάνουμε εξαρτόνται και από τον τρόπο με τον 
οποίο παρουσιάζονται στα μέσα ενημέρωσης, για παρά-
δειγμα. Στο βιβλίο μου προσπαθώ να είμαι αντικειμενικός, 
δίνω τις διαφορετικές απόψεις.
Μιλήσατε για τη γλώσσα και θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχουν 
εθνικές διαφορές στη γλώσσα των οικονομικών;
Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι οι τράπεζες και οι χρημα-
τοπιστωτικοί οργανισμοί πρέπει να εξυπηρετούν την οικονομία 
και την κοινωνία, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία δραστη-
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ния свят съществуват големи разлики в начина, по който 
се практикуват финансите в различните страни.

Къде е по-лесно да се прави бизнес – в България или в Гър-
ция?
Зависи от гледната точка и зависи от сектора на иконо-
миката. Например, по-лесно е да отвориш или затвориш 
една фирма в България, отколкото в Гърция, обаче на 
други нива може би някои неща са по-добре направени в 
Гърция. Обслужването в един ресторант на морето може 
би ще бъде по-добро в Гърция, отколкото в България. 
Зависи. При банките дейността е много глобализирана. 
Стандартите са приблизително едни и същи и дали сме в 
България или в Гърция няма голяма разлика. Естествено, 
друга е публиката, друго е развитието на икономиката. 
Например, имаше момент, когато се виждаше разликата 
между атинската и софийската борса, но сега, с пробле-
мите в икономиката, не обръщаме внимание на това.

Ако приемем, че в някаква степен България върви по 
стъпките на Гърция, кои са грешките, които не бива 
да прави?
Доста трудно е да се прави сравнение. Да вземем обаче 
европейските фондове, защото те бяха важни за Гърция 
и са важни и за България. Ако България успее да при-
влече значителни европейски фондове, за да не повтори 
грешките на гърците, или поне на някои гърци, трябва 
наистина да се възползва от тези фондове по най-про-
дуктивния начин. 
Важно е да се капитализират различните сектори на ико-
номиката, а не само услугите. България освен услуги 
имаше много добре развито производство, химическа 
промишленост, енергетика, високи технологии и др. Тя 
наистина трябва да се възползва максимално от своето 
ноухау в тези сектори, както и да извлече възможно най-
голяма полза от селското стопанство, защото там също 
има добри традиции. Освен това според мен е важно за 
малките експортно-ориентирани икономики като бъл-
гарската да разнообразяват географски пазарите си кол-
кото могат повече. България имаше силни икономически 
и търговски връзки със страни на почти всички конти-
ненти. Би било хубаво, ако може да поднови поне някои 

Христос Кацанис пристига в България през 1993 г. като 
управител на софийския клон на банка Xios, а от 1995 г. 
заема длъжността регионален изпълнителен директор в 
Global Finance. От 1997 г. до 2002 г. е регионален директор 
за Балканите, отговарящ за координиране и развитие на 
дейността на Националната банка на Гърция, NBG, в Бъл-
гария, Румъния, Бивша Югославска Република Македония, 
Югославия и Албания. От август 2000 г. е член на Съвета на 
директорите, а от февруари 2002 г. - изпълнителен дирек-
тор на „Обединена българска банка” (ОББ), която стана 
собственост на NBG. След 2008 г. напуска поста и страната 
ни. В момента оглавява отдела за международно развитие 
на Emporiki Bank в Атина. Кацанис е първият председател 
на Борда на директорите на Гръцкия бизнес съвет в Бълга-
рия и бивш председател на БИБА. Завършил е икономика в 
Атинския университет и е защитил магистратура и докто-
рат в Сорбоната. Говори осем езика.

ροποιούνται. Γενικά, δεν νομίζω ότι στον σημερινό κόσμο 
υπάρχουν μεγάλες διαφορές στον τρόπο άσκησης των οικονο-
μικών στις διαφορετικές χώρες.

Που είναι πιο εύκολο να κάνει μπίζνες κανείς - στη Βουλγαρία ή 
στην Ελλάδα;
Εξαρτάται από την προοπτική και από τον τομέα της οικονο-
μίας. Για παράδειγμα, είναι πιο εύκολο να ανοίξεις ή να κλείσεις 
μια εταιρία στη Βουλγαρία από ό, τι στην Ελλάδα, αλλά σε άλλα 
επίπεδα ίσως κάποια πράγματα να είναι καλύτερα στην Ελλάδα. 
Για παράδειγμα, η εξυπηρέτηση σε ένα εστιατόριο στη θάλασσα 
μάλλον θα είναι καλύτερη στην Ελλάδα από ό, τι στη Βουλγα-
ρία. Εξαρτάται. Στον τραπεζικό τομέα η δράση είναι πολύ 
παγκοσμιοποιημένη. Τα πρότυπα είναι περίπου τα ίδια και δεν 
υπάρχει μεγάλη διαφορά αν είμαστε στη Βουλγαρία ή στην 
Ελλάδα. Φυσικά, άλλο είναι το ακροατήριο, άλλη είναι η οικονο-
μική ανάπτυξη. 
Σε μιά περίοδο, για παράδειγμα, ήταν ορατή η διαφορά μεταξύ 
των χρηματιστηρίων της Αθήνας και της Σόφιας, αλλά τώρα, με 
τα προβλήματα που έχουμε στην οικονομία, δεν δίνουμε 
μεγάλη σημασία σε αυτό.

Αν υποθέσουμε ότι σε κάποιο βαθμό η Βουλγαρία περπατά στα 
χνάρια της Ελλάδας, ποιά είναι τα λάθη που δεν πρέπει να κάνει;
Αρκετά δύσκολο να συγκριθούν. Ας εξετάσουμε, όμως, τα 
ευρωπαϊκά ταμεία, επειδή ήταν σημαντικά για την Ελλάδα και 
τώρα είναι σημαντικά για τη Βουλγαρία. Εάν η Βουλγαρία κατα-
φέρει να προσελκύσει σημαντικά ευρωπαϊκά κεφάλαια, για να 
μην επαναλάβει τα λάθη των Ελλήνων ή ορισμένων Ελλήνων, 
θα πρέπει να επωφεληθεί πραγματικά από τα κεφάλαια αυτά με 
τον πιο παραγωγικό τρόπο.
Είναι σημαντικό να αξιοποιήθουν οι διάφορες τομείς της οικο-
νομίας και όχι μόνο οι υπηρεσίες. Η Βουλγαρία, εκτός από τις 
υπηρεσίες είχε επίσης πολύ καλά ανεπτυγμένη παραγωγή, 
χημική βιομηχανία, ενέργεια, υψηλή τεχνολογία και άλλα. 
Πραγματικά πρέπει να επωφεληθεί πλήρως από την τεχνογνω-
σία της στους τομείς αυτούς, και να αποκομίσει το μεγαλύτερο 
δυνατό όφελος από τη γεωργία, διότι εκεί έχει επίσης καλές 
παραδόσεις. Επιπλέον, πιστεύω ότι είναι σημαντικό για τις 
μικρές προσανατολισμένες στις εξαγωγές οικονομίες όπως 
αυτής της Βουλγαρίας να διαφοροποιούν όσο το δυνατό περισ-
σότερο των γεωγραφικών τους αγορών. Η Βουλγαρία είχε ισχυ-
ρούς οικονομικούς και εμπορικούς δεσμούς με χώρες σε όλες 
σχεδόν τις ηπείρους. Θα ήταν ωραίο αν μπορεί να αναπύξει 
ξανά τουλάχιστον ορισμένες από αυτές τις σχέσεις.
Εμείς - Βούλγαροι και Έλληνες - δεν είμαστε μόνο οικονομική 
οντότητα, είμαστε άνθρωποι και ως εκ τούτου ο μεγαλύτερος 
κίνδυνος για την μελλοντική ανάπτυξή μας είναι να μην χάσουμε 
την ταυτότητά μας. Αυτό θα ήταν καταστροφικό και για τους 
Βούλγαρους και για τους Έλληνες. Είμαστε αρχαίοι λαοί με 
πλούσιο πολιτισμό και πρέπει να διατηρούμε τη γλώσσα μας, 
να εμπλουτίζουμε τον πολιτισμό μας, να είμαστε υπερήφανοι 
για αυτό που είμαστε, αλλά χωρίς εθνικισμό. Αυτό είναι ένα 
πεδίο στο οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε.

Θα βγει το βιβλίο σας σύντομα και στη βουλγαρική γλώσσα;
Ελπίζω αυτό να συμβεί σύντομα, αλλά είναι ζητήματος του 
εκδοτικού μου οίκου.

Σκέπτεστε να ασχοληθητε και με την λογοτεχνία;
Θα το κάνω με ευχαρίστηση, το σκέπτομαι, αλλά δεν ξέρω αν 
έχω ταλέντο. Ξέρετε, ένα πράγμα είναι να γράψεις μια μονογρα-
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от тези връзки.
Ние – българи и гърци - не сме само икономически 
субект, ние сме хора и затова най-големият риск за 
нашето бъдещо развитие е да не загубим своята иден-
тичност. Това би било катастрофално и за българите, и за 
гърците. Ние сме древни народи с изключително богата 
култура, ние трябва да пазим нашия език, да обогатяваме 
нашата култура, да бъдем горди за това, което сме, но без 
национализъм. Ето ви едно поле, в което можем да рабо-
тим заедно.

Ще излезе ли вашата книга скоро и на български език?
Надявам се това да стане скоро, но с този въпрос се зани-
мава моята издателска къща.

А обмисляте ли да навлезете и в художествената лите-
ратура?

Бих го направил с удоволствие, фантазирам по въпроса, 
но не знам дали имам талант. Знаете, едно е да напишеш 
монография, а друго – роман.

Може би тогава книга за гърка през погледа на бълга-
рина?
За да напиша такава книга, ще трябва да говоря с много 
българи и, разбира се, да събера много мнения. Незави-
симо от резултата, важното е една такава книга да е 
написана с добро чувство за хумор. 

φία, και άλλο πράγμα - να γράψεις ένα μυθιστόρημα.

Ίσως τότε θα γράψτε ένα βιβλίο για τον Έλληνα με το βλέμμα 
ενός Βουλγάρου;
Για να γράψω ένα τέτοιο βιβλίο θα πρέπει να μιλήσω με πολ-
λούς Βούλγαρους και φυσικά, να συλλέξω πολλές απόψεις. 
Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, το σημαντικό είναι ένα τέτοιο 
βιβλίο να είναι γραμμένο με καλό χιούμορ. 

Ο Χρήστος Κατσάνης ηλθε στη Βουλγαρία το 1993 ως 
Διευθυντής καταστήματος στη XIOSBANK BULGARIA, και από 
το 1995 καταλαμβάνει τη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή της 
Global Finance. Από το 1997 έως το 2002 ήταν Περιφερειακός 
Διευθυντής Βαλκανίων, υπεύθυνος για το συντονισμό και 
την ανάπτυξη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (NBG) στη 
Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη ΠΓΔΜ, τη Γιουγκοσλαβία και την 
Αλβανία. Από τον Αύγουστο του 2000 είναι μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου και από το Φεβρουάριο του 2002 – εκτελεστικός 
διευθυντής της United Bulgarian Bank (UBB), θυγατρικής του 
ομίλου ΕΤΕ στη Βουλγαρία. Μετά το 2008 φεύγει από τη θέση 
αυτή και από τη χώρα μας. Επί του παρόντος είναι επικεφαλής του 
Τμήματος Διεθνούς Ανάπτυξης της Εμπορικής Τράπεζας στην 
Αθήνα. Ο κ. Κατσάνης ήταν ο πρώτος Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου 
στη Βουλγαρία και διετέλεσε πρόεδρος της BIBA (Bulgarian 
International Business Association). Αποφοίτησε από το Τμήμα 
Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει μεταπτυχιακό 
τίτλο και διδακτορικό από τη Σορβόννη. Μιλάει οκτώ γλώσσες.
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предстоящи събития
27 септември - 2 октомври 2010 г.
Място: Пловдив, България
Международен технически панаир
Организатор: Международен панаир Пловдив
http://www.fair.bg/bg/events/itg10.htmtp://www.atiner.gr/
cbc.htm 
14 октомври 2010 г.
Място: Варшава, Полша
Недвижими имоти в ЦИе 2010 – Оценка на реакцията 
на пазара за недвижми имоти в Централна и Източна 
европа
Организатор: EastEuro Link
http://www.easteurolink.co.uk/cee-real-estate/
16 – 24 октомври 2010 г.
Място: Атина, Гърция
атинско международно корабно изложение
Организатор: expo One Ltd
http://www.ifbso.com/single.asp?ShowID=69 
16 -19 октомври 2010 г.
Място: Атина, Гърция
трета годишна международна конференция за крат-
ките градски пътувания
Организатор: Атински институт за образование и изследва-
ния
http://www.atiner.gr/cbc.htm 
18 -20 октомври 2010 г.
Място: Атина, Гърция
седма международна конференция за широколен-
тови съобщения, мрежи и системи BROADNets 2010
Организатор: Институт за компютърни науки, социална 
информатика и телекомуникационно инженерство (ICST)
http://www.broadnets.org/2010
20 октомври 2010 г.
Място: Атина, Гърция
Втора среща по устойчиво развитие: зеленият дне-
вен ред след копенхаген
Организатор: The Economist
http://eu.economistconferences.com/event/second-
sustainability-summit
22 октомври 2010 г.
Място: Истанбул, Турция
Начало на златна ера за възобновяемите източници 
в Югоизточна европа
Организатор: EastEuro Link
http://www.easteurolink.co.uk/see-renewable/ 
17-20 ноември 2010 г.
Място: София, България
Био и еко експо 2010: Първо международно изло-
жение за здравословни храни, напитки, продукти и 
технологии
Организатор: Българска търговско-промишлено палата
http://www.viaexpo.com/index.php?option=com_content&
view=article&id=137&Itemid=206&lang=en 
26 – 27 ноември 2010 г.
Място: София, България
Франчайзинг експо 2010
Организатор: FRANCHISING.BG
http://expo.franchising.bg 

Επερχόμενες εκδηλώσεις
27 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου 2010
Τοποθεσία: Φιλιππούπολη, Βουλγαρία
διεθνής τεχνική Έκθεση
Διοργανωτής: Διεθνής Έκθεση Φιλιππούπολης
http://www.fair.bg/bg/events/itg10.htmtp://www.atiner.gr/
cbc.htm
14 Οκτωβρίου 2010
Τοποθεσία: Βαρσοβία, Πολωνία
ακίνητα στη νοτιοανατολική Ευρώπη 2010 - αξιολόγηση 
της ανταπόκρισης της αγοράς ακινήτων στην Κεντρική 
και ανατολική Ευρώπη
Διοργανωτής: EastEuro Link
http://www.easteurolink.co.uk/cee-real-estate/
16 - 24 Οκτωβρίου 2010
Τοποθεσία: Αθήνα, Ελλάδα
διεθνές ναυτικό σαλόνι αθηνών
Διοργανωτής: Expo One Ltd
http://www.ifbso.com/single.asp?ShowID=69
16 -19 Οκτωβρίου 2010
Τοποθεσία: Αθήνα, Ελλάδα
τρίτη ετήσια διεθνής διάσκεψη για τις σύντομες αστικές 
διαδρομές 
Διοργανωτής: Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευ-
νας 
http://www.atiner.gr/cbc.htm
18 -20 Οκτωβρίου 2010
Τοποθεσία: Αθήνα, Ελλάδα
Έβδομο διεθνές συνέδριο για Ευρυζωνικές Επικοινωνίες, 
δίκτυα και συστήματα BROADNets 2010
Διοργανωτής: Ινστιτούτο Επιστήμης Υπολογιστών, Κοινωνι-
κής Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιακής Μηχανικής (ICST)
http://www.broadnets.org/2010
20 Οκτωβρίου 2010
Τοποθεσία: Αθήνα, Ελλάδα
δεύτερη διάσκεψη Κορυφής για τη Βιώσιμη ανάπτυξη: Η 
πράσινη ατζέντα μετά την Κοπεγχάγη
Διοργανωτής: The Economist
http://eu.economistconferences.com/event/second-
sustainability-summit
22 Οκτωβρίου 2010
Περιοχή: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
αρχή της χρυσής εποχής των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας στη νοτιοανατολική Ευρώπη
Διοργανωτής: EastEuro Link
http://www.easteurolink.co.uk/see-renewable/
17 - 20 Νοεμβρίου 2010
Τοποθεσία: Σόφια, Βουλγαρία
BiO & eCO eXPO 2010: πρώτη διεθνής έκθεση για υγιεινά 
τρόφιμα, ποτά, προϊόντα και τεχνολογίες
Διοργανωτής: Βουλγαρικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμε-
λητήριο
http://www.viaexpo.com/index.php?option=com_content&
view=article&id=137&Itemid=206&lang=en
26 - 27 Νοεμβρίου 2010
Τοποθεσία: Σόφια, Βουλγαρία
franchising eXPO 2009
Διοργανωτής: FRANCHISING.BG
http://expo.franchising.bg

προσΕχΕισ
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Νέα μέλη  
του ΕΕσβ 

Нови членове  
на ГБСБ
ciTY coLLeGe е основан през 1989 г. в Солун. От 2009 
г. официално започна да функционира като междуна-
роден факултет на University of Sheffield. Това е шестият 
факултет на британския университет и е единственият 
разположен извън Острова. През 20-те години на своето съществуване 
CITY се утвърди като една от най-добрите образователни институции в 
Югоизточна Европа. Свързвайки Великобритания с Югоизточна и Източна 
Европа, CITY College предлага на студентите уникална възможност да се 
обучават за престижната британска диплома на University of Sheffield в 
района на Югоизточна Европа. Университетът предлага бакалавърски и 
магистърски програми в областта на икономиката, компютърните науки 
и психологията, както и елитната Executive MBA програма, в която се обу-
чават редица топ мениджъри от региона. Executive MBA програмата се 
провежда също така и в Белград и Букурещ.

nesTLe е най-големият производител на храни и напитки, 
обслужващ потребители от цял свят, както и най-голямата ком-
пания в областта на балансираното хранене и здравословния 
начин на живот. Нестле България АД е един от най-големите 
стратегически инвеститори на българския пазар в сферата на 
хранителната промишленост. Компанията разполага с две фабрики на 
територията на страната: фабрика за шоколадови изделия в гр. София и 
фабрика за сладолед в гр. Варна. Нестле България има изключително раз-
нообразно портфолио - кафе, какаови напитки, шоколадови продукти, бис-
квити, кулинарни продукти, храни за кърмачета и детски храни, зърнени 
закуски, храни за домашни любимци, сладолед, продукти, предназначени 
за пазара за незабавна консумация. Марките на Нестле България са както 
световно утвърдени марки, така и местни, традиционни за българския 
пазар, сред които NESCAFÉ, BUONDI, COFFEE-MATE, MAGGI, NESQUIK Plus, 
NIDO, NAN, МУРА, KIT KAT, LION, NESTLÉ, BOSS, LZ, КУМА ЛИСА, МУРА ФАНТА-
ЗИИ, ЖИТЕН ДАР, ALOMA, FAMILIA, FRISKIES, GOURMET, PRO PLAN.

„тоДоРоВ и ДоЙкоВа аДВокатСко ДРУЖЕСтВо” (T&Д) е съз-
дадено в София през 2006 г. от партньорите Свилен Тодоров 
и Десислава Дойкова. Екипът на T&Д се състои от 19 души – 15 
адвокати и 4 души административен персонал. Адвокатите при-
тежават значителен опит във всички области на гражданското 
и търговското право. Т&Д е специализирано в предлагането 
на широк кръг от правни услуги на юридически и физически 
лица във връзка с тяхната ежедневна бизнес дейност, установяване и под-
държане на отношения с клиенти, с държавни учреждения и институции, 
общински и административни органи, в изготвянето на правни анализи, 
мнения от правен характер, касаещи българското законодателство, както 
и предлагане на правна помощ относно сключването на търговски сделки, 
включително, но не само приватизационни сделки, инвестиционни про-
екти, придобиване на недвижима собственост и др., процесуално предста-
вителство и защита при водене на съдебни и арбитражни дела.

Фирмата ToUrisT serVice е една от първите частни туристи-
чески компании в България след демократичните промени и 
създаването на пазарни отношения в туризма. Компанията има 
високо квалифициран и опитен екип, отдаден на професионал-
ните си задължения. Те предлагат на своите клиенти богато разно-
образие от специално подбрани, удобно разположени хотели не 
само в София, но и в цялата страна. Компанията предлага билети 
на всички авиокомпании. За всички свои клиенти фирмата предлага раз-
нообразни обиколни турове, туристически пакети и почивки в България. 
Онлайн резервационна система може да ви предостави хотел във всеки 
град по света. Рент-а-кар услугата може да ползвате, както в България така 
и в чужбина. Транспортните услуги се извършват с луксозни автомобили, 
микробуси собственост на компанията. Турист Сервиз Холдинг разполага 
с 16 офиса на територията на България и два офиса в Гърция – Атина и 
Пирея.

To ciTY coLLeGe ιδρύθηκε το 1989 στη Θεσσαλονίκη. 
Από το 2009 г επίσημα λειτουργεί ως διεθνές τμήμα το 
University of Sheffield. Είναι η έκτη σχολή του Βρετανικού 
πανεπιστημίου και η μοναδική, που βρίσκεται εκτός της 

Νήσου. Κατά τα 20 χρόνια ύπαρξης CITY καθιερώθηκε σαν ένας από τους 
καλύτερους εκπαιδευτικούς φορείς στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Συνδέοντας 
τη Μεγάλη Βρετανία με την Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη, , CITY 
College δίνει στους φοιτητές την μοναδική δυνατότητα να εκπαιδεύονται και 
να αποκτήσουν έγκριτο βρετανικό πτυχίο του University of Sheffield στην 
περιοχή της Νοτιανατολικής Ευρώπης. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει πτυχιακά 
και μεταπτυχιακά προγράμματα στον τομέα της οικονομίας, των υπολογιστικών 
επιστημών, της ψυχολογίας, καθώς και το επίλεκτο Executive MBA πρόγραμμα, 
στο οποίο εκπαιδεύονται μια σειρά top manager από την περιοχή. Το πρόγραμμα 
Executive MBA επίσης διεξάγεται στο Βελιγράδι και στο Βουκουρέστι

H nesTLe είναι ο μεγαλύτερος παράγωγος τροφίμων και ποτών, που 
εξυπηρετεί καταναλωτές σ΄όλον τον κόσμο, καθώς και η μεγαλύτερη 
επιχείρηση στον τομέα της εξισορροπημένης διατροφής και τον 
υγιεινή τρόπο ζωής. Η Nestle Bulgaria SA είναι ένας από τους 
μεγαλύτερους επενδυτές στη βουλγαρική αγορά στον τομέα 

της επισιτιστικής βιομηχανίας. Η επιχείρηση διαθέτει με δύο εργοστάσια στο 
έδαφος της χώρας: εργοστάσιο προϊόντων σοκολάτας στη Σόφια και εργοστάσιο 
παραγωγής παγωτών στην πόλη Βάρνα. Η Nestle Bulgaria SA έχει εξαιρετικά 
ποικιλόμορφο portfolio – καφές, κακάο, στιγμιαία σοκολατούχα ροφήματα, 
προϊόντα σοκολάτας, μπισκότα, κύβοι, προϊόντα μαγειρικής, σούπες, τρόφιμα για 
βρέφη και παιδιά, δημητριακά, προϊόντα για γάτες και σκύλους, παγωτά, προϊόντα, 
προορισμένα για ταχεία κατανάλωση. Οι μάρκες της Nestle Bulgaria είναι τόσο, 
παγκοσμίως γνωστές, τόσο και εγχώριες , παραδοσιακές για τη βουλγαρική 
αγορά, ανάμεσα στις οποίες NESCAFÉ, BUONDI, COFFEE-MATE, MAGGI, NESQUIK 
Plus, NIDO, NAN, МУРА, KIT KAT, LION, NESTLÉ, BOSS, LZ, КУМА ЛИСА, МУРА ФАН-
ТАЗИИ, ЖИТЕН ДАР, ALOMA, FAMILIA, FRISKIES, GOURMET, PRO PLAN.

„ToDoroV anD DoiKoVa Law FirM” (T&D) ιδρύθηκε στη Σόφια το 2006 
από τους συνεταίρους Σβίλεν Τοντορόβ και Ντεσισλάβα Ντόικοβα. 
Η ομάδα της T&D αποτελείται από 19 άτομα – 15 δικηγόροι και 4 
άτομα διοικητικό προσωπικό . Οι δικηγόροι έχουν σημαντική πείρα 
σε όλους τους τομείς του αστικού και του πολιτικού δικαιώματα. 
T&D είναι εξιδανικευμένη στην παροχή ευρύ φάσματος 
νομικών υπηρεσιών σε νομικά και φυσικά πρόσωπα σε σχέση 

με την καθημερινή επιχειρηματική δραστηριότητα τους, την εγκαθίδρυση και 
διατήρηση επαφών με πελάτες, δημόσιους φορείς και θεσμούς, δημοτικά και 
διοικητικά όργανα, στην εκπόνηση νομικών αναλύσεων, γνωματεύσεων νομικού 
χαρακτήρα, που αφοράνε τη βουλγαρική νομοθεσία, καθώς και στην παροχή 
νομικής βοήθειας στην σύναψη εμπορικών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων, 
αλλά όχι μόνο συναλλαγών ιδιωτικοποίησης, , επενδυτικών σχεδίων, απόκτησης 
ακίνητης περιουσίας κτλ, δικονομίες, αντιπροσώπευση σε δικαστικές και 
διαιτητικές υποθέσεις. 

H εταιρία ToUrisT serVice είναι μια από τις πρώτες ιδιωτικές 
τουριστικές εταιρίες στη Βουλγαρία μετά από τις δημοκρατικές 
αλλαγές και την καθιέρωση των αγοραίων σχέσεων στον τουρισμό. Η 
εταιρία διαθέτει υψηλά εξειδικευμένη και έμπειρη ομάδα, αφιερωμένη 
στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Προσφέρει στους πελάτες της 
πλούσια ποικιλία επίλεκτων, άνετα τοποθετημένων ξενοδοχείων όχι 
μόνος τη Σόφια, αλλα και σε όλη τη χώρα. Η εταιρία προσφέρει εισιτήρια 

όλων των αεροπορικών εταιριών. Για όλους τους πελάτες της η εταιρία προσφέρει 
διάφορα tour, τουριστικά πακέτα και διακοπές στη Βουλγαρία. Το online σύστημα 
κρατήσεων μπορεί να σαν παρουσιάσει ξενοδοχείο σε κάθε πόλη στον κόσμο. Την 
υπηρεσία rent –a-car μπορείτε να χρησιμοποιείτε τόσο στη Βουλγαρία όσο και 
στην αλλοδαπή. Οι μεταφορικές υπηρεσίες πραγματοποιούνται από πολυτελή 
λεωφορεία και μικρά λεωφορειακά, ιδιοκτησία της εταιρίας. Η TOURIST SERVICE 
HOLDING διαθέτει 16 γραφεία στο έδαφος της Βουλγαρίας και δύο γραφεία στην 
Ελλάδα- Αθήνα και Πειραιά. 






