ИЗДАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „ГРЪЦКИ БИЗНЕС СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ“

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ „ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ“ (H.B.C.B.)
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Интервю

С Посланика на
България в Гърция
съседи

Бизнес закуска
„България – Гърция:
сътрудничество
и перспективи“
Култура

Гръцки
киномаратон
ПОсоки

Планинските
курорти –
възможности
за всеки вкус

ИНФРАСТРУКТУРА
ГОЛЕМИТЕ ПРОЕКТИ
Οι υποδομές
Τα μεγαλόπνοα έργα
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Бизнес закуска
„България – Гърция:
сътрудничество и перспективи“

12

Интервю

18

Икономика

36

Н. Пр. Андрей Караславов,
Посланик на Република
България в Гърция

2015 г. – Софиянци, заповядайте
на кафе в Солун: Амбициозната
програма за инфраструктурно
строителство на правителството
Култура

Гръцки киномаратон

40 посоки

Планинските курорти –
възможности за всеки вкус
Родос – Островът на Хелиос
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„Подъ липите“ – неподправения
чар на традицията
Новини



Брой 2
2007 декември – януари 2008
ГЛАВЕН РЕДАКТОР

Ани Младенова
ДИЗАЙН

6

Иван Доганов
АВТОРИ И КОНСУЛТАНТИ

Ася Станева, Лора Трайкова,
Мария Андонова, Владимир Казасов,
Здравка Михайлова
ПРЕВОД

Здравка Михайлова

12

Снимки

Николай Настфогел, Булфото
РЕКЛАМА

Санома Блясък България АД,
тел.: +359(2)970 68 37
Издание на
СДРУЖЕНИЕ „ГРЪЦКИ
БИЗНЕС СЪВЕТ
В БЪЛГАРИЯ“

18

изпълнител:

АДРЕС:

ул. „Антим I“ №14, София 1303
тел.: +359(2)970 6868
факс: +359(2)970 6831
e-mail: info@hbcbg.com
Печат:

„Делта+“, Пловдив

36

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

ΓΕΙΤΟΝΕΣ

Πρόγευμα εργασίας
«Βουλγαρία – Ελλάδα
συνεργασία και προοπτικές»
Συνεντευξη

Ο Εξοχότατος Αντρέι
Καρασλάβοβ, Πρέσβης
της Δημοκρατίας της
Βουλγαρίας στην Ελλάδα
Οικονομικά

Το 2015 οι κάτοικοι της Σόφιας
θα μπορούν να πετάγονται για
έναν καφέ στη Θεσσαλονίκη
Το φιλόδοξο πρόγραμμα
της κυβέρνησης για τα
έργα υποδομής
Πολιτισμός

Ελληνικός μαραθόνιος
κινηματογράφου

Άνι Μλαντένοβα
GRAPHIC DESIGN

Ιβάν Ντογκάνοβ
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Άσια Σάνεβα, Μαρίας Αντόνοβα,
Βλαντιμίρ Καζάσοβ,
Ζντράβκα Μιχάιλοβα

40 Προορισμοι

Τα ορεινά θέρετρα –
δυνατότητες για κάθε γούστο

Μεταφραση

ρόδοσ: το νησί του ήλιου

Ζντράβκα Μιχάιλοβα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Λίλια Γιότοβα, Bulphoto, Shutterstock
διαφημιση

Sanoma Bliasak Bulgaria S.A.
tel: +359(2)970 68 37
Το περιοδικό εκδίδεται από το
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Εκτέλεση

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

οδ. „Άντιμ I“ №14, Σόφια1303,
τηλ.: +359(2)970 6868,
φαξ: +359(2)970 6831
e-mail: info@hbcbg.com
εκτυπωση:

„Δέλτα+“, Πλόβντιβ
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«Κάτω απ’τις φλαμουριές»: η
γνήσια γοητεία της παράδοσης
Ειδήσεις
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Бизнес закуска
„България – Гърция
сътрудничество
и перспективи“
Πρόγευμα εργασίας
«Βουλγαρία – Ελλάδα
συνεργασία και προοπτικές»

П

рез първата седмица на октомври под наслов
„България – Гърция сътрудничество и перспективи“ се състоя работна бизнес закуска с министъра на икономиката и финансите на Гърция г-н Георгиос Алогоскуфис и министъра на
финансите на България, г-н Пламен Орешарски. Организатор на събитието бе Асоциацията на Гръцки бизнес съвет в
България (ГБСБ). На срещата присъстваха гръцкият посланик у нас – г-жа Куманаку, гуверньорът на БНБ – г-н Искров,
представители на много български и гръцки предприятия
и на много от водещите банки и други финансови институции. Събитието бе уважено и от представители на значителен брой от посолствата у нас. На всички участници в бизнес
закуската бе раздаден материал за българо-гръцките икономически отношения.
Събитието бе открито с реч на гръцкия посланик у нас, гжа Куманаку, която в уводните си думи заяви, че икономическите връзки между двете държави са образец в областта с огромния размер на гръцките инвестиции (9% от общия обем за
България). Тя подчерта още, че гръцкият план за възстановяване на страната ни ще продължи да действа и през следващите години, като общото и занапред ще се изразява в общи политики и обща законова рамка.
Веднага след г-жа Куманаку думата взе г-н Христос Кацанис (председател на ГБСБ), който говори за гръцкото бизнес
присъствие в България от 90-те години насам, за създаването
и развитието на ГБСБ, чиито членове в момента са над 85 и за
гръцките инвестиции в България, които надвишават 1,2 милиарда евро. Г-н Кацанис акцентира на повишения интерес на все
повече български предприятия към инвестиции в южната ни
съседка, като посочи, че за тази година българските инвестиции в Гърция наброяват 50 милиона евро, като обхващат инвестиции в имоти, предприятия, туризъм и др.
Министърът на финансите, г-н Орешарски, очерта основните акценти и преследваните съвместни цели на България и Гърция. Той изтъкна, че в рамките на най-новата ис-



Την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη με την επωνυμία
«Βουλγαρία – Ελλάδα: συνεργασία και προοπτικές» διεξήχθηκε πρόγευμα εργασίας με τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας Γεώργιο Αλογοσκούφη και τον υπουργό
Οικονομικών της Βουλγαρίας Πλάμεν Ορεσάρσκι. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο
στη Βουλγαρία (HBCB). Στη συνάντηση παραβρέθηκαν και η
Πρέσβειρα της Ελλάδας στη χώρα, κ. Κουμανάκου, ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Βουλγαρίας, κ. Ίσκροβ, εκπρόσωποι πολλών βουλγαρικών και ελληνικών επιχειρήσεων,
καθώς και πολλών ηγετικών τραπεζικών και άλλων χρηματοοικονομικών οργανισμών. Επίσης τη συνάτηση τίμησε με την
παρουσία τους ένας ικανός αριθμός εκπρόσωπων των ξένων
πρεσβειών στη χώρα. Σε όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγευμα εργασίας μοιράστηκε υλικό σχετικά με τις βουλγαροελληνικές οικονομικές σχέσεις.
Η έναρξη της εκδήλωσης έγινε με ομιλία της Πρέσβειρας
της Ελλάδας στη Βουλγαρία κ. Κουμανάκου, η οποία στα εισαγωγικά της λόγια ανέφερε ότι οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ
των δύο βαλκανικών χωρών αποτελούν υπόδειγμα στον τομέα
αυτό με το εντυπωσιακό μέγεθος των ελληνικών επενδύσεων
(9% του συνολικού όγκου για τη Βουλγαρία). Η ίδια τόνισε επίσης, ότι το Ελληνικό Σχέδιο Αποκατάστασης της χώρας μας θα
εξακολουθηθεί να εφαρμόζεται και στα επόμενα χρόνια, αφού
και στο μέλλον τα κοινα σημεία θα βρίσκουν έκφραση σε κοινές
πολιτικές και κοινό νομικό πλαίσιο.
Αμέσως μετά την κ Κουμανάκου τον λόγο πήρε ο κ. Χρίστος Κατσάνης (Πρόεδρος του HBCB), ο οποίος αναφέρθηκε
στην ελληνική επιχειρηματική παρουσία στη Βουλγαρία από τη
δεκαετία του ’90 και μετά, στη δημιουργία και την εξέλιξη του
HBCB, τα μέλη του οποίου αυτή τη στιγμή αριθμούν 85, καθώς
και στις ελληνικές επενδύσεις στη Βουλγαρία, οι οποίες ξεπερνούν τα 1,2 δισ. ευρώ. Ο κ. Κατσάνης τόνισε επίσης το αυξημένο ενδιαφέρον όλο και περισσότερων βουλγάρικων επιχειρήσεων για επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα, αναφέροντας
ότι φέτος οι βουλγαρικές επενδύσεις στην Ελλάδα ανέρχονται
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тория нашите двустранни отношения винаги са били пример за добросъседство още от времето, когато държавите ни
принадлежаха към два различни блока. Също така изрази
увереността си, че добрите двустранни взаимоотношения
ще се задълбочат, след като вече е създадена и нужната за
това фондация в лицето на ГБСБ.
„Днес Гърция е един от най-добрите инвеститори у нас –
подчерта Орешарски. – Благодарни сме на гръцките си колеги, които не се поколебаха да инвестират в България още
през 90-те години, когато стъпиха на нашия пазар, без да се
уплашат от несигурните условия. Към днешна дата Гърция
е на трето място по чуждестранни инвестиции у нас. През
2006 г. южната ни съседка е на пета позиция сред водещите
търговски партньори на България.
Убедеността ни за задълбочаването на добрите отношения се корени в подписаната петгодишна правителствена
програма за сътрудничество в размер на 110 млн. евро (за
периода 2007-2013 г.).
Ценим гръцките инвестиции и разчитаме на тях не само под
формата на финанси, а също и като опит и мениджмънт. Окуражава ни фактът, че през 2006 г. гръцките ни партньори ни определиха като един от успешните реформатори на Балканите.“

СЪСЕДИ

σε 50 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνονουν επενδύσεις σε ακίνητα,
επιχειρήσεις, τον τουριστικό τομέα κ.λ.π.
Ο υπουργός Οικονομικών Ορεσάρσκι σκιαγράφησε τις κύριες εμφάσεις και τους επιδιωκόμενους κοινούς στόχους της
Βουλγαρίας και της Ελλάδας. Ο ίδιος τόνισε, ότι στα πλαίσια
της νεότερης ιστορίας οι διμερείς σχέσεις μας πάντα στάθηκαν
υπόδειγμα καλής γειτονίας ακόμη από την εποχή όταν τα κράτη μας ανήκαν σε διαφορετικά κοινωνικά και πολιτικά συστήματα. Ο κ. Ορεσάρσκι επίσης εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι
οι καλές διμερείς σχέσεις θα εμβαθυνθούν αφού ήδη στο πρόσωπο του HBCB δημιουργήθηκε και η απαραίτητη για τον σκοπό αυτό οργάνωση.
«Σήμερα η Ελλάδα είναι ένας από τους καλύτερους επενδυτές στη χώρα», υπογράμμισε ο Ορεσάρσκι. «Είμαστε ευγνώμονες στους Έλληνες συναδέλφους μας, οι οποίοι δεν δίστασαν
να επενδύσουν στη Βουλγαρία ακόμη τη δεκαετία του ‘90 όταν
πάτησαν στην εδώ αγορά, χωρίς να τους τρομάξουν οι ανασφαλείς τότε συνθήκες. Σήμερα η Ελλάδα καταλαμβάνει τέταρτη
θέση ως προς τις ξένες επενδύσεις στη χώρα μας, κατέχει δεύτερη και τρίτη θέση ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Το 2006 η Ελλάδα κατέλαβε πέμπτη θέση ανάμεσα
στους ηγετικούς εμπορικούς εταίρους της Βουλγαρίας.



СЪСЕДИ

2007 декември – януари 2008

В потвърждение на думите на г-н Орешарски, министърът на икономиката и финансите на Гърция, г-н Алогоскуфис, нарече българския си колега „един от архитектите на
българското икономическо чудо“ и очерта целта на посещението си у нас, а именно – допълнително затвърждаване
на добрите контакти между двете държави. Още повече, че
„България е единствената страна от Европейския съюз (ЕС), с
която имаме сухопътна граница, а сега общото ни членство
в Съюза ни дава допълнителни шансове за сътрудничество.
През последните 15 години усилията на частния сектор допринасят за развитието на българската икономика. Ние поощряваме равнопоставените отношения.
Гърция ще продължи да помага и в рамките на ЕС. Инвестициите й ще бъдат насочени предимно към търговията, в пограничните области, енергетиката, митническия обмен, управлението на трансграничните среди.“
След встъпителните обръщения на двамата министри бе
дадена думата за въпроси. Два от най-значимите бяха свързани
с възможностите за по-активно участие на българските компании на гръцкия капиталов пазар, както и с безпокойството за
икономическото състояние на двете страни. По втория въпрос
обаче гръцкият министър на икономиката и финансите изрази увереност, че в момента в неговата държава нямат подобни
рискови ситуации, свързани с кризата на така наречения sub
prime lending.
Бе повдигнат въпросът и за още една криза – тази на ликвидността, която представлява предизвикателство към централните монетарни власти. Тук министър Орешарски изрази оптимизма си, че проблемът няма да се задълбочава поради
факта, че нашата икономика е над 60% свързана с икономиките
на страните от европейската общност.
Що се отнася до възможностите българските фирми да се
възползват от инструментите на гръцкия финансов пазар, министър Алгоскуфис беше категоричен, че онези компании, които отговарят на съответните критерии, могат да осъществят
такова участие.



Η βεβαιότητά μας στην εμβάθυνση των καλών σχέσεων
απορρέει από το υπογεγραμμένο πενταετές κυβερνητικό
πρόγραμμα συνεργασίας αξίας ύψους 110 εκατ. ευρώ (για
την περίοδο 2007–2013).
Εκτιμούμε τις ελληνικές
επενδύσεις και υπολογίζουμε
σ’ αυτές όχι μόνο σε χρηματοοικονομική μορφή, αλλά
και υπό τη μορφή πείρας και
μάνατζμεντ. Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι το 2006
οι Έλληνες εταίροι μας μάς
χαρακτήρισαν ως μία από τις
βαλκανικές χώρες όπου οι
μεταρρυθμίσεις εφαρμόστηκαν επιτυχώς.»
Επιβεβαιώνοντας
τα
λόγια του κ. Ορεσάρσκι ο
υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, κ. Αλογοσκούφης, αποκάλεσε τον Βούλγαρο ομόλογό του «έναν
από τους αρχιτέκτονες του βουλγαρικού οικονομικού θαύματος» και χάραξε τον στόχο της επίσκεψής του στη χώρα μας,
συγκεκριμένα την επιπλέον ενδυνάμωση των καλών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Ιδιαίτερα τώρα όταν «η Βουλγαρία είναι το μοναδικό κράτος-μέλος της ΕΕ με το οποίο
έχουμε χερσαία σύνορα, και το γεγονός ότι και οι δύο χώρες
είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας προσφέρει επιπλέον
ευκαιρίες για συνεργασία. Τα τελευταία 15 χρόνια οι προσπάθειες του ιδιωτικού τομέα συμβάλλουν για την ανάπτυξη της βουλγαρικής οικονομίας. Ενθαρρύνουμε τις επί ίσοις
όροις σχέσεις.
Η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να προσφέρει βοήθεια και στα
πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επενδύσεις της θα στραφούν κυρίως στον εμπορικό τομέα, στις παραμεθόριες περιοχές,
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Сред зададените към официалните лица въпроси беше и този за начина, по който чуждите инвестиции са свързани с дефицита на платежния баланс. Г-н Орешарски посочи, че през
2006 г. 17% от брутния вътрешен продукт са били насочени към
развитие на икономиката и се очаква тази тенденция да продължи и през периода 2007-2008 г., като очакванията ни са за
инвестиции в рамките на 4-5 милиарда евро. Освен това целта
на макроикономическата политика е баланс между вътрешноикономически растеж и външноикономически дефицит, който
да се запази в допустими граници.
Може би най-важният от въпросите, отправени към
министър Орешарски, засягаше наличието и размера на
сивата икономика у нас, която ограничава възможностите
за търговия и по-конкретно ще се предприемат ли краткосрочни мерки в тази посока. Финансовият министър подчерта, че усилията на митниците и НАП са насочени точно
към това. „Наблюдават се позитивни тенденции. Факт е, че
през 2007 г. имаме по-висока събираемост на приходите в
сравнение с тази от миналата година. Ще продължим усилията в борбата със сивия сектор заедно с МВР и прокуратурата, за да имаме още по-добър резултат. Но не обещавам, че сивото ще се сведе до нула още от утре, защото няма
универсална методика.“
Финалните питания бяха свързани с недостига на свободни
кадри за финансовата област на пазара на труда. Пламен Орешарски заяви, че стъпките в тази посока ще се изразяват в реформи, насочени към свиване на държавния сектор за сметка
на увеличаване на частния. Предвижда се дори привличане на
квалифицирани специалисти отвън.
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τον τομέα της ενέργειας, τους τελωνειακούς δεσμούς, τη διαχείριση των διασυνοριακών περιοχών».
Ύστερα από τις εισαγωγικές ομιλίες των δύο υπουργών ο
λόγος δόθηκε στο κοινό για ερωτήσεις. Οι δύο πιο σημαντικές
ερωτήσεις σχετίζονταν με τις δυνατότητες πιο ενεργούς συμμετοχής των βουλγάρικων εταιρειών στην ελληνική κεφαλαιαγορά, καθώς και με την ανησυχία για την οικονομική κατάσταση των δύο χωρών. Σχετικά με το δεύτερο ερώτημα ο Έλληνας
υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών όμως εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι προς το παρόν στη χώρα του δεν υπάρχουν
παρόμοιες καταστάσεις οι οποίες να εγκυμονούν κινδύνους
αναφορικά με το λεγόμενο sub prime lending.
Θίχθηκε το θέμα σχετικά και με μία άλλη κρίση, αυτή του
ρευστού, η οποία αποτελεί πρόκληση προς την κεντρική νομισματική αρχή. Εδώ ο υπουργός Ορεσάρσκι εξέφρασε την αισιοδοξία του πως το πρόβλημα δεν θα επιδεινωθεί λόγω του ότι η
οικονομία μας είναι συνδεδεμένη σε ποσοστό πάνω από 60% με
τις οικονομίες των χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Όσον αφορά στις δυνατότητες οι βουλγαρικές εταιρείες να
επωφεληθούν από τα εργαλεία της ελληνικής χρηματοοικονομικής αγοράς, ο υπουργός Αλογοσκούφης ήταν βέβαιος, ότι
εκείνες οι εταιρείες, οι οποίες πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια,
θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν παρόμοια συμμετοχή.
Ανάμεσα στις υποβληθείσες προς τα επίσημα πρόσωπα ερωτήσεις συγκαταλέγεται και εκείνη για τον τρόπο με τον οποίο
οι ξένες επενδύσεις σχετίζονται με το έλλειμμα του ισοζυγίου
πληρωμών. Ο κ. Ορεσάρσκι ανέφερε, ότι το 2006 17% του ΑΕΠ
προορίζονταν για την ανάπτυξη της οικονομίας και είναι αναμενόμενο η τάση αυτή να συνεχιστεί και κατά την περίοδο 2007-

2008, αφού οι προσδοκίες μας για επενδύσεις είναι της τάξεως
των 4-5 δισ. ευρώ. Εκτός από αυτό, η μακροοικονομική πολιτική στοχεύει στην ισορροπία μεταξύ της εσωτερικής οικονομικής ανάπτυξης και του εξωτερικού οικονομικού ελλείμματος, το
οποίο πρέπει να συγκρατηθεί στα όρια του επιτρεπτού.
Ίσως το πιο σημαντικό από τα ερωτήματα που τέθηκαν
στον υπουργό Ορεσάρσκι αφορούσε στην ύπαρξη και το μέγεθος της γκρίζας οικονομίας στη χώρα μας, η οποία περιορίζει τις δυνατότητες του εμπορίου και πιο συγκεκριμένα αν
θα ληφθούν βραχυπρόθεσμα μέτρα στην κατεύθυνση αυτή.
Ο υπουργός Οικονομικών τόνισε, ότι οι προσπάθειες των τελωνείων και του Κρατικού Οργανισμού Έσόδων στρέφονται
ακριβώς προς αυτό. «Παρατηρούνται θετικές τάσεις. Είναι
γεγονός ότι το 2007 έχουμε μεγαλύτερη συλλεξιμότητα εσόδων σε σύγκριση με εκείνη πέρυσι. Θα εξακολουθήσουμε να
καταβάλουμε προσπάθειες στη μάχη με τον γκρίζο τομέα της
οικονομίας από κοινού με το υπουργείο Εσωτερικών και την
Εισαγγελία για να πετύχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Όμως δεν υπόσχομαι ότι η γκρίζα ζώνη απ’ αύριο κιόλας
θα αναχθεί σε μηδενικά επίπεδα διότι δεν υπάρχει καθολικά
εφαρμοζόμενη μεθοδολογία.»
Οι τελευταίες ερωτήσεις που τέθηκαν ήταν σχετικά με την
ανεπάρκεια ελεύθερων στελεχών για τον χρηματοοικονομικό
τομέα της αγοράς εργασίας. Ο Πλάμεν Ορεσάρσκι δήλωσε ότι
τα βήματα προς την κατεύθυνση αυτή θα μεταφραστούν σε μεταρρυθμίσεις στραμμένες προς τη συρρίκνωση του δημόσιου
τομέα για λογαριασμό της μεγέθυνσης του ιδιωτικού. Προβλέπεται μάλιστα και προσέλκυση εξειδικευμένου προσωπικού
και εμπειρογνωμόνων από το εξωτερικό.
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Н. Пр. Андрей Караславов,
Посланик на Република
България в Гърция
Ο Εξοχότατος Αντρέι Καρασλάβοβ,
Πρέσβης της Δημοκρατίας της
Βουλγαρίας στην Ελλάδα

Вашe превъзходителство, как бихте определили икономическите и политическите отношения между Гърция и
България?
Позволете ми в началото да поздравя инициаторите на идеята да се издава двуезично списание, което считам, ще е от полза за по-нататъшното развитие на двустранните отношения
във всички сфери. Желая успех на изданието.
При търсене на точна формулировка за нивото на двустранните отношения винаги рискуваме да изпаднем в плен на
тривиални фрази. Ако стъпим на реалността, е достатъчно да
се споменат някои факти, които говорят сами за себе си:
В политическата област – един най-активен диалог, многобройни посещения на различни нива, преки връзки и
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Εξοχότατε, πώς θα προσδιορίζατε τις οικονομικές και τις πολιτικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας;

Επιτρέψτε μου στην αρχή να συγχαρώ τους πρωτεργάτες
της ιδέας της έκδοσης δίγλωσσου περιοδικού, το οποίο θεωρώ
πως θα είναι προς όφελος της περαιτέρω ανάπτυξης των διμερών μας σχέσεων σε όλους τους τομείς. Εύχομαι καλή επιτυχία
στο περιοδικό.
Αναζητώντας την ακριβή διατύπωση του επιπέδου των διμερών σχέσεων πάντα κινδυνεύουμε να γίνουμε όμηροι κοινότοπων φράσεων. Αν βασιστούμε στην πραγματικότητα, αρκεί
να αναφερθούν μερικά γεγονότα που μιλούν από μόνα τους:
Στον πολιτικό τομέα – ένας ενεργότατος διάλογος, πολλές
επισκέψεων σε διάφορα επίπεδα, άμεσες σχέσεις και επαφές

2007 декември – януари 2008
контакти между институциите и НПО – все неща, които не
са се получили изведнъж, а са плод на усилията на поколения държавници от двете страни, на дипломати, икономисти, представители на частния сектор и НПО, не на последно място – на интелигенцията и на обикновените хора. Сега
тези контакти и връзки между нашите страни придобиват
по-друго качество и значение.
В икономическата сфера – сериозни гръцки инвестиции в
България, значителен по обем стокообмен (за 2006 г. той възлиза на 2.03 млрд евро, а до август 2007 г. – на 1.65 млрд. евро), голямо количество туристи и в двете посоки – все неща, които са
немислими без отлични двустранни политически отношения.
Считам, че ключова в този контекст на разсъждения е
фразата, че след приемането на България в НАТО нашите отношения станаха съюзнически, а след приемането ни в ЕС –
и отношения между партньори. В двустранните ни отношения има и приемственост, и нови елементи. След промените в България от 1989 г. ние съумяхме да запазим постигнатото в двустранен план и
да го доразвием, превръщайки се в предвидими
съседи и подхождайки
добронамерено при решаване на новите задачи.
Тук е мястото да се каже,
че в българско-гръцките отношения не съществуват проблеми, а нови
полета за взаимноизгодно сътрудничество. При
анализа на двустранните отношения, особено в
контекста на неизменната даденост, че сме вековни съседи, е изключително важно,
че между ръководителите на нашите държави и правителства съществуват отлични лични отношения, създадена е
онази необходима атмосфера на преки контакти и разбиране, която позволява решаването на възникващи въпроси и
справянето с общи предизвикателства.

ИНТЕРВЮ

μεταξύ των θεσμών και των ΜΚΟ – πράγματα που δεν προέκυψα από το πουθενά, αλλά αποτελούν τον καρπό των προσπαθειών μερικών γενεών πολιτικών των δύο χωρών, διπλωματών, οικονομολόγων, εκπροσώπων του ιδιωτικού τομέα και
των ΜΚΟ, και όχι στην τελευταία θέση – της διανόησης και
των απλών ανθρώπων. Τώρα αυτές οι επαφές και σχέσεις μεταξύ των χωρών μας αποκτούν ποιοτικά διαφορετικό χαρακτήρα και σημασία.
Στον οικονομικό τομέα – σημαντικές ελληνικές επενδύσεις
στη Βουλγαρία, μεγάλες εμπορικές ανταλλαγές (για το 2006
ανήλθαν σε 2,03 δις ευρώ και μέχρι τον Αύγουστο του 2007 –
1,65 δις ευρώ) αξιόλογος αριθμός τουριστών και στις δύο κατευθύνσεις – πράγματα που είναι αδιανόητα χωρίς τις άριστες
διμερείς πολτικές σχέσεις.
Θεωρώ πως κλειδί σ’ αυτούς τους συλλογισμούς αποτελεί
η φράση ότι μετά την ένταξη της Βουλγαρίας στο ΝΑΤΟ οι
σχέσεις μας έγιναν συμμαχικές, ενώ μετά την ένταξη της χώρας
μας στην ΕΕ οι σχέσεις μας έγιναν εταιρικές. Στις διμερείς μας

В двустранните ни
отношения има и
приемственост, и
нови елементи.

Как оценявате изминалата 2007-ма? Какво се промени в
двустранния обмен след приемането на страната ни в ЕС
в началото на годината?
Така, както е формулиран въпросът, предполагам, че под
двустранен обмен имате предвид състоянието на търговския
стокообмен между нашите две страни.
Като част от икономическото сътрудничество между нашите две страни той действително беше повлиян от членството на България в ЕС, което откри нови възможности за
по-нататъшното му задълбочаване. Гърция заема четвърта
позиция като експортна дестинация на българската продукция, като износът се съсредоточава в три основни сектора –
текстилни изделия и материали, неблагородни метали и електроенергия. За разширяването му в голяма степен допринася и благоприятната икономическа среда в България, която се
свежда главно до конкурентоспособност на българската икономика, висок реален растеж на БВП за изтеклите две години

σχέσεις υπάρχουν διαδοχή και νέα στοιχεία. Μετά τις αλλαγές
στη Βουλγαρία το 1989 καταφέραμε να διατηρήσουμε όσα επιτεύχθηκαν σε διμερές επίπεδο και να τα βελτιώσουμε, καθώς
γίναμε προβλέψιμοι γείτονες και δείξαμε καλή θέληση στην
αντιμετώπιση των καινούριων θεμάτων. Εδώ πρέπει να υπογραμμιστεί πως στις βουλγαροελληνικές σχέσεις δεν υπάχουν
προβλήμτα, μόνο νέα πεδία αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας.
Κατά την ανάλυση των διμερών μας σχέσεων, στα πλαίσια του
σταθερού δεδομένον ότι ήψασταν από αιώνες είμαστε γείτονες, είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι μεταξύ των αρχηγών των κρατών και των κυβερνήσεών μας υπάρχουν άριστες προσωπικές σχέσεις, δημιουργήθηκε εκείνη η απαραίτητη
ατμόσφαιρα άμεσων επαφών και κατανόησης, η οποία επιτρέπει την επίλυση των προκυψάντων θεμάτων και την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων.
Πώς εκτιμάτε το επερχόμενο 2007; Άλλαξε κάτι στις διμερείς
σχέσεις μετά την ένταξη της χώρας μας στην Ε.Ε. στις αρχές του
χρόνου;

Έτσι όπως έχει διατυπωθεί η ερώτηση υποθέτω ότι με την
έννοια διμε εννοείτε τις εμπορικές ανταλλαγές μεταξύ των δύο
χωρών μας.
Ως μέρος της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών μας οι εμπορικές ανταλλαγές πράγματι επηρεάστηκαν από
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и др. Бързото икономическо развитие и целенасочената икономическа политика направиха България, включително и за
Гърция, една от най-предпочитаните дестинации за инвестиции. В този аспект активната инвеститорска политика на Гърция в България е неразривно свързана с общия ход на възходящите икономически връзки между двете държави.
Определено считам, че динамиката на стокообмена между
България и Гърция, който с всяка изминала година традиционно бележи ръст, беше повлияна и от поддържането на високо
равнище на двустранните политически отношения. Благоприятно влияние върху тях оказва и географското ни положение
на съседни страни. С други думи, нашите две страни са добър
пример за търговски взаимоотношения на Балканите.
В заключение бих изразил мнение, че можем да бъдем
доволни от интензивното икономическо сътрудничество
между двете страни и изразявам своята убеденост, че то ще
продължи и в бъдеще.
Какви са проектите за сътрудничество между двете страни през 2008 г.? Според Вас в кои сфери съществува голям потенциал за партньорство между Гърция и България? Какви са приоритетите на мисията Ви в Гърция?
Убедени сме, че членството на България в ЕС разкрива нови форми и възможности на сътрудничество. Като насока за
оптимизиране на сътрудничеството в политическата сфера
си представям възприемането на по-прагматичен подход във
форматите на дискусии, обсъждане и набелязване на конкретен дневен ред в различни сфери – икономика, инфраструктура, енергетика, образование, култура и т. н. Накратко, формиране на конкретни виждания и предложения на експертно ниво, а на следващ етап – покриването им с политическа санкция
в рамките на среща на високо ниво. Отново повтарям: по конкретни въпроси и с конкретни работещи решения.
Голям потенциал виждам и в партньорството между нашите две страни в областта на енергетиката, регионалното
развитие и транспорта. Те може да намерят конкретно изражение в реализирането на съвместни проекти, съфинансирани от Брюксел. Нашите очаквания са, че създаването на общ
регионален енергиен пазар (Договор за създаване на енергийна общност между Европейската общност и страните от
ЮИЕ от 25 октомври 2005 г.) е предпоставка за разширяване
както на инвестициите, така и на енергийните коридори. Като
партньори в рамките на ЕС двете страни имат реалната възможност да се превърнат в енергиен и разпределителен център за региона и Европа.
Съществуват реалните предпоставки страните ни да се
превърнат в газоразпределителен център в региона, а със стратегическия проект Бургас – Александруполис се облекчава развитието на отрасъла, включително в световен мащаб.
Приоритет в бъдещата ни дейност е и разширяването на трансграничното сътрудничество между България и
Гърция. Считаме, че особено внимание трябва да се обърне
на изграждането на подходяща инфраструктура, която да
свързва двете страни с акцент на транспортните комуникации в пограничните райони. В това отношение може да
се използват възможностите на гръцкия План за икономическо възстановяване на Балканите.
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την ένταξη της Βουλγαρίας στην ΕΕ, η οποία έδωσε νέες δυνατότητες για την περαιτέρω εμβάθυνσή της. Η Ελλάδα κατέχει την τέτρτη θέση ως προορισμός εξαγωγών βουλγαρικών
προϊόντων, καθώς οι εξαγωγές εστιάζονται σε τρεις βασικούς
τομείς – κλωστοϋφαντουργία και πρώτες ύλες κλωστοϋφαντουργίας, μη ευγενή μέταλλα και ενέργεια. Για τη διεύρυνση της συνεργασίας αυτής συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό και
το ευνοϊκό οικονομικό περιβάλλον στη Βουλγαρία, η μεγάλη
πραγματική αύξησης του ΑΕΠ τα περασμένα δύο έτη κ.ά. Η ραγδαία οικονομική ανάπτυξη και η στοχευμένη οικονομική πολιτική κατέστησαν τη Βουλγαρία έναν από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς επενδύσεων. Από αυτή την άποψη η ενεργός
επενδυτική πολιτική της Ελλάδας στη Βουλγαρία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την γενική πορεία των ανοδικών οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.
Αναμφισβήτητα θεωρώ πως η δυναμική των εμπορικών
ανταλλαγών μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας που παραδοσιακά
κάθε χρόνο σημειώνει άνοδο, επηρεάστηκε από τη διατήρηση
του υψηλού επιπέδου των διμερών πολιτικών σχέσεων. Ευνοϊκή
επιρροή στις εμπορικές ανταλλαγές έχει καιη γεωγραφική μας
θέση όμορων χωρών. Με άλλα λόγια, οι δύο χώρες μας αποτελούν καλό παράδειγμα εμπορικών σχέσεων στα Βαλκάνια.
Ολοκληρώνοντας θα εξέφραζα τη γνώμη πως μπορούμε να
είμαστε ικανοποιημένοι από την εντατική οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και εκφράζω τη πεποίθησή μου ότι
αυτή θα συνεχιστεί και στο μέλλον
Ποια είναι τα σχέδια συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών για
το 2008; Κατά τη γνώμη σας ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους
υπάρχει μεγαλύτερο δυναμικό συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και
Βουλγαρίας; Εσείς προσωπικά έχετε συγκεκριμένες προτάσεις;

Είμαστε πεπεισμένοι πως η ένταξη της Βουλγαρίας στην ΕΕ
δίνει νέες μορφές και δυνατότητες συνεργασίας. Ως κατεύθυνσης βελτιστοποίησης της συνεργασίας στον ποιοτικό τομέα θεωρώ την υιοθέτηση μιας πιο πραγματιστικής προσέγγισης στο
format των συζητήσεων, της εξέτασης και του σχεδιασμού συγκεκριμένης ατζέντας σε διάφορους τομείς – την οικονομία, τις
υποδομές, την ενέργεια, την παιδεία, τον πολιτισμό κτλ., Εν συντομία – στη διαμόρφωση συγκεκριμένων απόψεων και προτάσεων σε επίπεδο εμπειρογνώμων, και σε επόμενο στάδιο – την
«επένδυσή» τους μετην πολιτική έγκριση στα πλαίσια συναντήσεων κορυφής. Επαναλαμβάνω και πάλι – πάνω σε συγκεκριμένα θέματα και με συγκεκριμένες λειτουργικές λύσεις.
Βλέπω μεγάλες προοπτικες στη συνεργασία μεταξύ των δύο
χωρών μας στους τομείς της ενέργειας, της περιφερειακής ανάπτυξης και των μεταφορών. Αυτά μπορούν να έχουν συγκεκριμένη έκφραση στην υλοποίηση από κοινού από κοινού projects
με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ. Οι προσδοκίες μας είναι ότι η
ίδρυση κοινής ενεργειακής αγοράς (η Συμφωνία ίδρυσης ενεργειακής κοινότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης της 25 Οκτωβρίου 2005)
αποτελεί προϋπόθεση για τη διεύρυνση τόσο των επενδύσεων,
όσο και των ενεργειακών οδεύσεων. Ως εταίροι στα πλαίσια της
ΕΕ οι δύο χώρες έχουν την πραγματική δυνατότητα να μετατραπούν σε ενεργειακό κόμβο στην περιοχή και την Ευρώπη.
Υπάρχουν πραγματικές προϋποθέσεις οι δύο χώρες μας να
γίνουν κόμβο διανομής φυσικού αερίου της περιοχής, ενώ με το
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Считам, че има нереализиран потенциал и в сферата на
инвестиционното сътрудничество. Конкретно бих желал да
видя повече български инвестиции в Гърция освен реализираните досега в недвижима собственост. Отлично зная, че
не административни решения движат капиталовите потоци,
но българският бизнес вече добива самочувствие и възможности. Надявам се, че е само въпрос на време български инвестиции да се появят в някои от секторите на икономиката на Гърция. Този процес в голяма степен зависи от обективните възможности, но българският бизнес се нуждае и от
нужната информация за икономическото развитие и бизнес
климата в Гърция. В тази сфера считам, че вашето списание
ще играе изключително важна роля.
Друга по-нова сфера на сътрудничество според мен е свързана с един от новите елементи в двустранните ни отношения –
засиленото присъствие на граждани от двете страни на територията на другата, включително такива, които продължителен
период от време живеят и работят постоянно в другата държава.
Ако визираме конкретно присъствието на
български граждани
в Гърция, съм на мнение, че сме в дълг към
тях. Следва да положим максимални усилия за ускоряване на
процесите, свързани с
условията, при които
те се трудят, социалното им осигуряване,
ползването на здравни
услуги и т. н. Факт е, че
народите се опознават по-добре именно при простите човешки
контакти и благодарение на присъствието на място.
Един посланик не би могъл да има други приоритети
освен приоритетите на своята страна в политиката й към
държавата, в която той е акредитиран. В този смисъл основният приоритет в моята работа и дейността на посолството е разширяване и задълбочаване на отношенията между България и Гърция във всички аспекти. Но ако
трябва да откроя един приоритет, който да е по-различен
от тези в дейността на моите предшественици, това е стремежът, а той съвпада и с обективната необходимост, отношенията между нашите две страни от традиционно добросъседски да добият и всички характеристики на партньорски и съюзнически и напълно да съответстват на общия
статут, който България и Гърция имат от началото на тази година. И тук аз чувствам по-различната и голяма отговорност като първи посланик на своята страна в Атина
след пълноправното й членство в ЕС.

ИНТЕРВЮ

στρατηγικό σχέδιο του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολης διευκολύνεται η ανάπτυξη στον τομέα ακόμα και σε
παγκόσμιο επίπεδο.
Προτεραιότητα στη μελλοντική μας δράση είναι και η διεύρυνση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ Βουλγαρίας και
Ελλάδας. Θεωρούμε ότι χρήζει ιδιαίτερης προσοχής η κατασκευή κατάλληλων υποδομών που να συνδέουν τις δύο χώρες,
με έμφαση στις υποδομές μεταφορών στις παραμεθόριες περιοχές. Προς αυτή την κατεύθυνση μπορούμε να εκμεταλλευτούμε
τις ευκαιρίες του Ελληνικού σχεδίου οικονομικής ανασυγκρότησης των Βαλκανίων.
Κρίνω πως δεν υλοποιήθηκε το δυναμικό στον τομέα της
επενδυτικής συνεργασίας. Συγκεκριμένα θα ήθελα να δω περισσότερες βουλγαρικές επενδύσεις στη Βουλγαρία πέρα από τις
πραγματοποιηθείσες ως τώρα στον κλάδο των ακινήτων. Γνωρίζω πολύ καλά ότι οι διοικητικές αποφάσεις κινούν τις αγορές
κεφαλαίου, αλλά η βουλγαρική επιχειρηματικότητα πλέον απο-

Убедени сме, че
членството на България
в ЕС разкрива нови
форми и възможности
на сътрудничество.

Какво научава България от Гърция? И какво научава Гърция от България?
Гръцкият опит в различни сфери винаги е представлявал
интерес за нас. Като се започне от нелекия ви път за постигане

κτά αυτοπεποίθηση και δυνατότητες. Ελπίζω πως είναι θέμα
χρόνου η εμφάνιση βουλγαρικών επενδύσεων σε ορισμένους
τομείς της ελληνικής οικονομίας. Αυτή η διαδικασία εξαρτάται
σε μεγάλο βαθμό από τις αντικειμενικές δυνατότητες, αλλά η
βουλγαρική επιχειρηματικότητα χρειάζεται τις απαραίτητες
πληροφορίες για την οικονομική ανάπτυξη και το επιχειρηματικό περιβάλλον της Ελλάδας. Σ’ αυτό τον τομέα θεωρώ ότι το
περιοδικό σας θα παίξει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο.
Άλλος νέος τομέας συνεργασίας κατά τη γνώμη μου συνδέεται με ένα από τα καινούργια στοιχεία στις διμερείς σχέσεις – η ενισχυμένη παρουσία πολιτών των δύο χωρών στο
έδαφος της άλλης χώρας, συμπεριλαμβανομένων και τέτοιων
που για μεγάλο διάστημα διαμένουν και εργάζονται μόνιμα
στην άλλη χώρα. Αν αναφερθούμε συγκεκριμένας την παρουσία Βούλγαρων πολιτών στην Ελλάδα, είμαι της γνώμης ότι
τους χρωστάμε. Πρέπει να καταβάλουμε τις μέγιστες προσπάθειες για την επιτάχυνση των διαδικασιών που σχετίζονται με
τις συνθήκες εργασίας, την κοινωνική τους ασφάλιση, τη χρήση ιατρικών υπηρεσιών κτλ. Είναι γεγονός πως οι λαοί γνωρίζονται καλύτερα μέσω των απλών ανθρώπινων επαφών και
χάρη στην παρουσία επί τόπου.
Τι μαθαίνει η Βουλγαρία από την Ελλάδα; Και τι μαθαίνει η Ελλά-
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на обществено-политически консенсус за членството ви в ЕС и
се отиде до опита ви в посока създаване на условия за стабилност в цялата политическа система след 1974 г. Съпричастността ви като народ към политиката, желанието да се участва под
различни форми и с различни средства в политическите процеси са ценен източник за извличане на поуки и за нас. Интересен е опитът ви и традицията ви по отношение на голямата ви
диаспора по света, както и в сферата на лобирането по националните ви въпроси. В сферата на туризма също има какво да
се заимства, както и в учудващата ви способност да отстоявате
традициите си и начина си на живот.

δα από τη Βουλγαρία;

Η εμπειρία της Ελλάδος σε διάφορους τομείς πάντα παρουσίαζε ενδιαφέρον για μας, αρχίζοντας από το δύσκολο δρόμο
επίτευξης κοινωνικής συναίνεσης για την ένταξη της χώρας σας
στην Ε.Ε. και καταλήγοντας στην εμπειρία σας που αφορά στη
δημιουργία προϋποθέσεων σταθερότητας ολόκληρου του πολιτικού συστήματος μετά το 1974. Η εξοικείωση του λαού σας με
την πολιτική, η επιθυμία συμμετοχής με διάφορους τρόπους και
μέσα στις πολιτικές εξελίξεις, αποτελούν πολύτιμη πηγή άντλησης θετικών παραδειγμάτων. Ενδιαφέρουσες είναι οι εμπειρίες
και οι παραδόσεις σας σχετικά με τη μεγάλη ελληνική διασπορά
στον κόσμο, όπως και αυτές
που έχετε συσσωρεύσει στη
δημιουργία λόμπι προς όφελος των εθνικών συμφερόντων σας. Επίσης, υπάρχει τι
να δανειστεί κανείς από τον
τομέα του τουρισμού, άλλα
και από την απίστευτη ικανότητά σας να προστατεύετε
τις παραδόσεις και τον τρόπο
ζωής σας.
Θα ήταν δύσκολο να
απαντήσει κανείς στην ερώτηση τί μαθαίνει η Ελλάδα
από τη Βουλγαρία, ωστόσο, ας δούμε τα πράγματα διαχρονικά και ουσιαστικά, και μάλιστα στο πλαίσιο του σημαντικού
γεγονότος της έκδοσης δίγλωσσου περιοδικού του Ελληνικού
Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία. Η Ελλάδα έμαθε
τόσα πολλά από και για τη Βουλγαρία, ώστε έγινε επενδυτής
πρώτης τάξεως στη Βουλγαρία και επιχειρηματικός εταίρός μας.
Συνολικά, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι η διαδικασία της γνωριμίας είναι αμοιβαία και αφού υπάρχει αυτή η επιθυμία, οπωσδήποτε δημιουργείται εμπιστοσύνη, άρα και συνεργασία.

Щом има желание за
опознаване, неминуемо
се постига доверие, а
оттук и партньорство.
Би било трудно да се формулира отговор на въпроса за това какво Гърция научава от България, но все пак нека погледнем нещата диахронично и прагматично, още повече в контекста на значимия факт за начало на издаване на двуезично
списание на Гръцкия бизнес съвет в България. Гърция е научила толкова много от и за България, че се е превърнала в
първостепенен инвеститор в България и наш бизнес партньор.
Като цяло би могло да се каже, че процесът на взаимно опознаване е двустранен, а щом като има желание за опознаване,
неминуемо се постига доверие, а оттук и партньорство.

Вече повече от половин година живеете в Атина. Кое е
най-интересно за Вас в гръцката столица? Как прекарвате свободното си време?
Няма да скрия, че Гърция и Атина, независимо от нашето
съседство, бяха до голяма степен непознати за мен при пристигането ми тук. Затова и любопитството и очакванията ми не
бяха малки. С удоволствие се запознавам и „попивам“ всички
нови впечатления, които добивам тук всеки ден. А те са многобройни и разнообразни в един такъв мегаполис, какъвто е
Атина. Удоволствие и едновременно голяма полза лично за
мен е запознаването ми с музеите, уникалните културни паметници във вашата столица. Впечатлен съм и от благоразположението и доброто отношение, което срещам тук не само в
служебните си контакти, но и в срещите, които имам с обикновените ваши съграждани, при които откривам толкова сходни
и положителни черти, общи за нашите два народа. Използвам
и всяка възможност да посещавам и вашите световноизвестни културни и исторически обекти извън Атина, да пътувам и
да се запознавам с красивата природа на вашата страна, която
е различна от тази в България и другите страни, в които съм
работил. Но аз съм още в началото на този път.
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Ήδη εδώ και μισό και πλέον χρόνο μένετε στην Αθήνα. Τι σας
αρέσει πιο πολύ στην ελληνική πρωτεύουσα; Πώς περνάτε τον
ελεύθερο χρόνο σας;

Δε θα κρύψω, ότι η Ελλάδα και η Αθήνα, παρά τη γειτνίασή
μας, ήταν σε μεγάλο βαθμό άγνωστες σε μένα, όταν πρωτοήρθα.
Για το λόγο αυτό η περιέργεια και οι προσδοκίες μου, επίσης, δεν
ήταν μικρές. Με μεγάλη χαρά ανακαλύπτω και «απορροφώ» όλες
τις καινούργιες εντυπώσεις που προσφέρει η κάθε μέρα. Και σε
μια μεγαλούπολη, όπως η Αθήνα, οι εντυπώσεις είναι πολλές και
ποικίλες. Ευχαρίστηση και ταυτόχρονα μεγάλο όφελος για μένα
είναι η ανακάλυψη των μουσείων, των μοναδικών πολιτιστικών
μνημείων της πρωτεύουσάς σας. Εντυπωσιάσθηκα, επίσης, από
την καλή προαίρεση και την καλή αντιμετώπιση που συναντώ, όχι
μόνο στις υπηρεσιακές επαφές μου, αλλά και κατά τις συναντήσεις που έχω με απλούς συμπολίτες σας, στη διάρκεια των οποίων
ανακαλύπτω τόσα κοινά και θετικά στοιχεία, τυπικά για τους δύο
λαούς μας. Αξιοποιώ κάθε ευκαιρία να επισκεφθώ και τα παγκοσμίως γνωστά πολιτιστικά και ιστορικά μνημεία εκτός Αθήνας,
να ταξιδέψω και να γνωρίσω τις φυσικές ομορφιές της χώρας σας,
τόσο διαφορετικές από τις βουλγαρικές ή αυτές των άλλων χωρών στις οποίες υπηρέτησα. Όμως, ακόμη βρίσκομαι στην αρχή
αυτού του δρόμου.
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2015 г. – софиянци,
заповядайте
на кафе в Солун
Правителството има амбициозна програма за
инфраструктурно строителство, с която се надява да
навакса изоставането от последните години
Мария Андонова

Το 2015 οι κάτοικοι της Σόφιας
θα μπορούν να πετάγονται για
έναν καφέ στη Θεσσαλονίκη
Η κυβέρνηση έχει εκπονήσει φιλόδοξο πρόγραμμα κατασκευής υποδομών
με το οποίο να αναπληρώσει την καθυστέρηση των τελευταίων ετών.

της Μαρίας Αντόνοβα

2015 година. Пътуването от София до Бургас не трае повече от
три часа, до Варна – максимум четири. Да отидеш на разходка
за едно кафе или за обяд от София до Солун, съвсем не е екзотика, а абсолютно реална перспектива. Не е невъзможно, ако
амбициозните планове на правителството за мащабно инфраструктурно строителство през идните години се сбъднат. Факт
е, че днес страната е изостанала катастрофално от европейските
държави по качество на пътищата, летищата, изобщо комуникациите. България е единствената държава в ЕС, в която не можеш да се придвижиш изцяло по магистрален път от единия до
другия край. Неотдавна проучване на Световната банка отреди на България 55-о място между 150 държави в света по търговска логистика. Банката е изследвала капацитета на страните да се свързват с международните пазари и да транспортират
стоки възможно най-евтино и за кратко време. Бързите връзки
между компаниите, доставчиците и клиентите са особено важни в глобалния и все по-интегриран свят, отчитат анализаторите на международната кредитна институция. В изследването
България се нарежда след повечето източноевропейски държави с изключение на Украйна, Македония и Албания. Оказва се,
че благоприятното географско положение на страната, на което особено разчита властта в опита си да привлече инвестиции,
само по себе си съвсем не е предимство. Ако то не е обвързано
с добри комуникации, рискът за бизнеса остава.
Няма съмнение, че изключително закъснялото магистрално
строителство трябва да завърши колкото е възможно по-скоро,
за да осигури бързо, удобно и сравнително евтино пътуване в
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Το έτος είναι 2015. Το ταξίδι Σόφια-Μπουργκάς διαρκεί λίγο
περισσότερο από τρείς ώρες, ενώ για τη Βάρνα κρατάει το
πολύ τέσσερις. Να πας βόλτα από τη Σόφια στη Θεσσαλονίκη
για να πιείς τον καφέ σου ή για να φας εκεί για μεσημέρι δεν
είναι εξωπραγματικός εξωτισμός, αλλά απολύτως ρεαλιστική
προοπτική. Δεν θα ήταν ανέφικτο, αν τα φιλόδοξα σχέδια της
κυβέρνησης για τη μεγαλόπνοη κατασκευή έργων υποδομής
πραγματοποιηθούν τα προσεχή χρόνια. Είναι γεγονός, ότι σήμερα η χώρα έχει καθυστερήσει καταστροφικά σε σύγκριση με
τα ευρωπαϊκά κράτη όσον αφορά την ποιότητα του οδικού δικτύου, τα αεροδρόμια και τις συγκοινωνίες γενικά. Η Βουλγαρία είναι το μοναδικό κράτος στην ΕΕ όπου δεν μπορείς να
μετακινηθείς χρησιμοποιώντας αυτοκινητόδρομους για να
διασχίσεις τη χώρα από άκρη σε άκρη. Μία πρόσφατη έρευνα της Παγκόσμιας Τράπεζας κατέταξε τη Βουλγαρία σε 55η
θέση ανάμεσα σε 150 κράτη του κόσμου με κριτήριο τα εμπορικά logistics. Η τράπεζα εξέτασε την ικανότητα των χωρών
να συνδεθούν με τις διεθνείς αγορές και να μεταφέρουν εμπορεύματα το συντομότερο και με το φθινότερο δυνατό κόστος.
Οι γρήγορες συγκοινωνίες μεταξύ εταιρειών, προμηθευτών και
πελατών έχουν ιδιαίτερη σημασία σ’ εναν ολοένα και περισσότερο ολοκληρωμένο και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, επισημαίνουν οι αναλυτές του διεθνούς πιστωτικού οργανισμού.
Στην έρευνα αυτή η Βουλγαρία κατατάσσεται μετα από τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη εξαιρουμένων της Ουκρανίας,
της Δημοκρατίας της Μακεδονίας (FYROM) και της Αλβανίας.
Αποδείχθηκε ότι η ευνοϊκή γεωγραφική θέση της χώρας στην
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страната. Няма как правителството да залага на ръст в икономиката, ако не осигури добри възможности за снабдяване със
суровини и по-бърз достъп на продукцията до пазара. Ясно е,
че от решаващо значение, за да се подобри качеството на пътуването, са именно магистралите – да се „отпуши“ изграждането на „Тракия“, която трябва да свърже западната ни граница с
Бургас, „Струма“, по която да се стига безпроблемно до гръцката граница, „Марица“, която да извежда транспортния поток
към ГКПП „Капитан Андреево“ за Турция и т. н.
Факт е, че през последните две години строителството на пътищата „се пробужда“. След дългогодишен застой през 2005 г.
за тази цел са похарчени 321 млн. долара, а за 2006 г. данните са
345 млн. долара според информация на Фонд „Републиканска
пътна инфраструктура“ (виж графиките). За да преодолее изоставането, през миналата година правителството обобщи намеренията си в областта на инфраструктурата в амбициозен
документ, наречен Национална програма за интегрирано развитие на инфраструктурата на Република България за периода
2006 – 2015 г. В документа на практика се съдържа всичко – от
строителството на пътища, магистрали, жп линии и летища до
депа за отпадъци и пречиствателни станции. Някои от проектите са разработени отдавна и вече са на старт, строителството
на други дори е започнало. Като примери могат да се посочат
концесионирането на летищата във Варна и Бургас, което вече е факт, магистралите „Тракия“ и „Люлин“, чието строителство върви (на магистрала „Тракия“ правителството финансира различни отсечки със заем от ЕИБ, но концесионният до-
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οποία ποντάρουν ιδιαίτερα οι κυβερνώντες στην προσπάθειά
τους προσέλκυσης επενδύσεων, δεν αποτελεί από μόνη της κανένα πλεονέκτημα. Εάν η θέση αυτή δεν συμπληρώνεται από
καλό δίκτυο συγκοινωνιών, οι κίνδυνοι για την επιχειρηματικές δραστηριότητες παραμένουν.
Δεν χωρά αμφιβολία, ότι η κατασκευή αυτοκινητόδρομων η
οποία καθυστέρησε τόσο πολύ πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η γρήγορη,
άνετη και σχετικά φθηνή μετακίνηση στη χώρα. Δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση να ποντάρει σε οικονομικά μεγέθη, έαν δεν
εξασφαλίσει καλές δυνατότητες προμήθειας πρώτων υλών και
πιο γρήγορη πρόσβαση της παραγωγής στην αγορά. Είναι ξεκάθαρο ότι αποφασιστικής σημασίας για τη βελτίωση της ποιότητας της μετακίνησης και των μεταφορών είναι ακριβώς οι
αυτοκινητόδρομοι: να ξεμπλοκάρει η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου «Τράκια» («Θράκη»), ο οποίος πρέπει να συνδέσει
τα δυτικά μας σύνορα με το Μπουργκάς, ο αυτοκινητόδρομος
«Στρούμα» («Στρυμώνας»), ο οποίος να οδηγεί απρόσκοπτα
στα ελληνικά σύνορα, ο «Μαρίτσα» («Έβρος») να διευκολύνει
τη ροή της κίνησης προς τη μεθοριακή διάβαση «Καπιτάν Ανδρέεβο» για την Τουρκία κλπ.
Είναι γεγονός, ότι κατά τα τελευταία δύο χρόνια η κατασκευή των οδικών αρτηρίων «έχει ξυπνήσει» ύστερα από πολυετή στασιμότητα. Το 2005 για τον σκοπό αυτό δαπανήθηκαν
321 εκατ. δολλάρια, ενώ για το 2006 τα αντίστοιχα νούμερα
είναι 345 εκατ. δολλάρια, σύμφωνα με πληροφορίες των Πόρων χρηματοδότησης «Υποδομές οδικού δικτύου της Βουλγα-
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говор не е влязъл в сила), вторият мост на р. Дунав, чието изграждане след дълги години все пак се отпуши. В по-далечна
перспектива е предвидено изграждането на други инфраструктурни проекти – електрификацията на жп линията ПървомайЯбълково трябва да завърши до 2011 г., модернизацията на жп
линията София – Драгоман също. Удвояването и електрификацията на жп линията Карнобат – Синдел е предвидено до 2013 г.
Изграждането на автомагистралите „Хемус“ и „Черно море“ също е по-далечна перспектива – до 2017 г. Тук „на първа линия“
са магистралите „Тракия“, „Марица“, „Струма“ и „Люлин“.
С определено значение за търговията по р. Дунав са пристанищният комплекс Видин, както и интермодалният терминал в Лом. Съгласно националната инфраструктурна
програма на правителството се очаква те да бъдат обявени
за концесиониране до 2013 година. Дунавските пристанища в Оряхово, Свищов и Русе вече са концесионирани от
различни български компании.
Пак на принципа на публично-частното партньорство ще се
ГРАФИКА 1
О бщо средства за пътища (в млн. долари)
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1
млн. USD
Σύνολο κονδυλίων για την κατασκευή οδικών αρτηριών (σε εκατ. δολλάρια.)

239
216

1989
1990

11
12
8
15

1991
1992
1993
1994

Източник: Фонд
„Републиканска пътна
инфраструктура“
Πηγή: Χρηματοδοτικός
πόρος «Υποδομή οδικού
δικτύου της Βουλγαρίας»

42
26
26
73
158
188
176
164
201

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

0

265

2006

20

50

100

150

3
0
0
0
0
0

2005

0

ρίας» (βλ. σχεδιάγραμμα). Για να αναπληρώσει την καθυστέρηση πέρυσι η κυβέρνηση ανακεφαλαίωσε τις προθέσεις της
στον τομέα των υποδομών, καταγράφοντάς τις σε ένα φιλόδοξο ντοκουμέντο, το οποίο τιτλοφορείται Εθνικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης ανάπτυξης των υποδομών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για την περίοδο 2006-2015. Το εν λόγω
ντοκουμέντο στην πράξη εμπεριέχει τα πάντα: από την κατασκευή δρόμων, αυτοκινητόδρομων, σιδηροδρομικών γραμμών
και αεροδρομίων έως χώρους απόθεσης αποβλήτων και σταθμούς βιολογικού καθαρισμού. Ορισμένα από τα έργα εκπονήθηκαν πριν από καιρό και ήδη βρίσκονται σε σημείο εκκίνησης,
ενώ η κατασκευή άλλων δεν άρχισε ακόμη καν. Ως παραδείγματα μπορούν να αναφερθούν η παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (concession) των αεροδρομίων της Βάρνας και
του Μπουργκάς, κάτι το οποίο είναι ήδη γεγονός, οι αυτοκινητόδρομοι «Τράκια» και «Λιούλιν», η κατασκευή των οποίων προχωράει (η κυβέρνηση χρηματοδοτεί διάφορα τμήματα
του έργου «Τράκια» με δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, όμως η σύμβαση παραχώρησης δεν έχει ακόμη τεθεί
σε ισχύ), τη δεύτερη γέφυρα του Δούναβη, η κατασκευή της
οποίας ύστερα από πολλά χρόνια εν τέλει αποσυμφορήθηκε.
Σε πιο μακρόχρονη προοπτική προβλέπεται η υλοποίηση και
άλλων έργων υποδομής: η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομιkm
κής γραμμής Παρβομάι-Γιάμπαλκοβο πρέπει να ολοκληρωθεί
μέχρι το 2011, ο εκσυγχρονισμός της σιδηροδρομικής γραμμής Σόφια-Ντραγκομάν επίσης. Ο διπλασιασμός της απόστα1989
σης και η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής Καρνομπάτ-Σιντέλ προγραμματίζονται
για τо 2013. Η κατασκευή
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развиват и пристанището в Русе, както и жп гарите в София
и Пловдив. Реконструкцията на летище София, която след
дълги перипетии вече приключи, също се очаква да повлияе
положително на транспортните връзки на България със света. От особено важно значение за оживяването на регионите
са и няколко ключови проекта в областта на железопътното
строителство – електрификацията на жп линията от Пловдив
до турската граница, която се очаква да дублира магистрала
„Марица“ и да поеме част от пътниците и товарите към югоизточната ни граница; подновяване на участъци от жп линията Пловдив – Бургас, както и подновяването на жп линията
Видин – София, която трябва да дублира подновеното трасе
на пътя Е 79. Всички тези проекти трябва да се реализират до
2015 година. Според правителствените прогнози за жп строителство дотогава са отделени 933 млн. евро, 606 млн. от които
са от кохезионния фонд на ЕС.
За да се реализират всички проекти, записани в програмата,
ще са необходими около 19 млрд. евро. Плановете са средствата да дойдат основно от структурните и кохезионния фонд на
ЕС, държавния бюджет и държавно гарантирани заеми. Частният бизнес е припознат по-скоро като случаен участник в тези
събития – като вероятен концесионер на няколко пътни артерии – магистралите „Тракия“, „Струма“, „Марица“ и „Черно море“. Вероятно заради нелепото развитие на ситуацията досега с
автомагистрала „Тракия“ думата „концесия“ се превърна едва
ли не в мръсна дума за правителството. Както е известно, изборът на концесионер без състезателна процедура от предишното правителство на Симеон Сакскобургготски предизвика бурни реакции както в страната, така и в ЕС и до момента изпълнението на договора не е стартирало. Сега контрактът за пореден път е обект на проверка от страна на ЕК. Последните данни
за спорната магистрала са, че строителството й ще започне напролет независимо от становището на Брюксел. Изказвания в
този дух направиха след посещението си в Генерална дирекция
„Транспорт“ на ЕК двамата заместник-министри на регионалното развитие Савин Ковачев и Калин Рогачев.
Рисковете пред публично-частното партньорство обаче остават, докато държавата не изясни точно какви партньори търси и при какви условия ще го реализира. Обикновено смесените дружества между частния бизнес и държавата създават
условия за непрозрачност, която демотивира партньорите да
работят за успеха на проекта. Много по-чист вариант е даден
проект да се изгражда изцяло от частния бизнес, стига да има
интерес към това. Не е известно обаче тези неща да са тествани, преди държавата да припознае като приоритетен един или
друг свой проект. От друга страна, някои икономисти отчитат
прекаленото присъствие на държавата в инфраструктурните
проекти като огромен риск както за стабилността на бюджета,
така и за успешното реализиране на самите проекти.
Очевидното желание на правителството за силно държавно
присъствие в повечето големи инфраструктурни проекти е
рисковано. Колкото повече държава – толкова повече разхищения и забавяне, показва досегашната практика. Според изследване на одитна агенция във Великобритания, която следи
как се харчат парите на данъкоплатците, ако един проект се изпълни с публични средства, той излиза със 17-20% по-скъпо и
при пуска
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να πραγματοποιηθούν μέχρι το 2015. Σύμφωνα με τα ερνητικά προγνωστικά για την κατασκευή σιδηροδρόμων μέχρι τότε
έχουν προβλεφτεί 933 εκατ. ευρώ, 606 εκατ. από τα οποία προέρχοντι από το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ. Για την υλοποίηση όλων
των έργων του προγράμματος θα χρειαστούν γύρω στα 19 δισ.
ευρώ. Το σχέδιο είναι τα κονδύλια να αντληθούν κυρίως από τα
διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ, τον κρατικό προϋπολογισμό και από δάνεια με εγγύηση του κράτους. Η
επιχειρηματική πρωτοβουλία μάλλον αναγνωρίζεται ως τυχαίος μέτοχος στα γεγονότα αυτά – ως πιθανός χρήστης δικαιώματος παραχώρησης (concessioner) σε μερικές οδικές αρτηρίες – των αυτοκινητόδρομων «Τράκια», «Στρούμα», «Μαρίτσα»
και «Τσέρνο μορέ». Πιθανόν λόγω των παράλογων μέχρι τώρα
εξελίξεων με τον αυτοκινητόδρομο «Τράκια» ο όρος «παραχώρηση» αντιλαμβάνεται από την κυβέρνηση σχέδον ως αισχρή
λέξη. Όπως είναι γνωστό, η επιλογή του χρήστη παραχώρησης
(concessioner) χωρίς διαγωνισμό από την προηγούμενη κυβέρνηση του Σιμεών Σαξκομπουργότσκι προκάλεσε έντονες
ГРАФИКА 2
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По-важни пътни проекти, стойност и източници на финансиране
Πιο σημαντικά οδικά έργα, κόστος και πηγές χρηματοδότησης

СЪЩЕСТВУВАЩИ
МАГИСТРАЛИ
1. Тракия – от София до Стара
Загора и от Карнобат до Бургас
2. Хемус – от София до Ботевград
и от Шумен до Варна
3. Струма – от отклонението на
пътя София – Кюстендил
до Долна Диканя и от Дупница
до Сандански
4. Марица – малко след Хасково
до Свиленград

6. Люлин – от Суходол – Мало
Бучино – покрай планината Люлин и се включва на запад от София по пътя София – Кюстендил,
преди Перник, трябва да описва
нещо като полукръг – 148 млн.
евро, от тях 37 млн. евро по програма ИСПА и 111 млн. евро от
държавния бюджет – планирано
завършване юли 2009 г.
7. Хемус – от Ботевград до Шумен
– евентуално концесиониране
– планирано завършване 2017 г.
ПРОЕКТИ НА МА8. Черно море – между Варна и
ГИСТРАЛИ
Бургас – евентуално концесиони5. Тракия – от Кулата до София,
ране – планирано завършване
северната дъга на софийския око- 2017 г.
ловръстен път и участъка Стара
9. Марица – от отклонението на
Загора – Карнобат – финансимагистрала Тракия до Хасково –
ра се със заем от концесионера,
210 млн. евро, от които 157.5 млн.
индикативна стойност 590 млн.
евро от кохезионния фонд на ЕС,
евро, планирано завършване 36
планирано завършване декеммесеца след влизането в сила на
ври 2009 г.
договора с българо-португалския 10. Струма – от Долна Диканя
консорциум „Автомагистрала
до Дупница и от Сандански
Тракия“ АД.
до Кулата.
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ
1. Τράκια – από τη Σόφια μέχρι τη Στάρα

τσινο – δίπλα στο βουνό Λιούλιν και δυτικά
της Σόφιας συγκλίνει με τον δρόμο Σόφια-Κιουστεντίλ, πριν το Πέρνικ, πρέπει να διαγράΖαγκόρα και από το Καρνομπάτ μέχρι το
ψει κάτι σαν ημίκυκλο – 148 εκατ.
Μπουργκάς
ευρώ, 37 εκατ. ευρώ των οποίων είναι από το
2. Αίμος – από τη Σόφια μέχρι το Μπότε- πρόγραμμα ISPA και 111 εκατ. ευρώ από τον
βγκραντ και από το Σούμεν μέχρι τη Βάρνα κρατικό προϋπολογισμό, προγραμματιζόμε3. Στρούμα – από την παράκαμψη στο
νη αποπεράτωση Ιούλιος του 2009.
δρόμο Σόφια – Κιουστεντίλ μέχρι το χωριό 7. Αίμος: από την πόλη Μπότεβγκραντ μέΝτόλνα Ντικάνια και από τη Ντούπνιτσα
χρι την πόλη Σούμεν – ενδεχόμενη παμέχρι το Σαντάνσκι
ραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης
4. Μαρίτσα – λίγο μετά από το Χάσκοβο
(concession), προγραμματιζόμενη αποπεράμέχρι το Σβίλενγκραντ.
τωση το 2017.
8. Τσέρνο μορέ: μεταξύ Βάρνας και ΜπουρΣΧΕΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙγκάς – ενδεχόμενη παραχώρηση δικαιωμάΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ
των εκμετάλλευσης (concession), προγραμ5. Τράκια – από Κούλατα μέχρι τη Σόφια,
ματιζόμενη αποπεράτωση το 2017.
βόρειο τόξο του Περιφερειακού της Σόφι9. Μαρίτσα – από την παράκαμψη του αυτοας και το τμήμα Στάρα Ζαγκόρα – Καρνοκινητόδρομου «Τράκια» μέχρι την πόλη Χάμπάτ – χρηματοδότηση από δάνειο του χρή- σκοβο – 210 εκατ. ευρώ, 157.5 εκατ. ευρώ
στη παραχώρησης (concessioner), ενδεικτικό των οποίων από το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ,
κόστος 590 εκατ. ευρώ, προγραμματιζόμενη προγραμματιζόμενη αποπεράτωση το 2009.
αποπεράτωση 36 μήνες μετά τη θέση σε ισχύ 10. Στρούμα: από το χωριό Ντόλνα Ντικάτης σύμβασης με τη βουλγαροπορτογαλική
νια μέχρι την πόλη Ντούπνιτσα και από την
κοινοπραξία «Αυτοκινητόδρομος Τράκια» ΑΕ. πόλη Σαντάνσκι μέχρι το μεθοριακό σταθμό
6. Λιούλιν: από το Σούχιντολ – Μάλο Μπού- Κούλατα.

октомври – ноември 2007

ИНТЕРВЮ

ИКОНОМИКА

2007 декември – януари 2008

В оперативните програми, чрез които страната ни може да получава пари от структурните фондове, са предвидени около
3,7 млрд. евро за транспорт и развитие на регионите. По ОП
„Транспорт“ (2,1 млрд. евро), която беше подписана в Брюксел
буквално преди дни, ще бъдат финансирани големите транспортни обекти – магистрали, първокласни пътища, жп линии
(виж картата). Програма „Регионално развитие“ (1,6 млрд. евро) беше одобрена окончателно на 6 ноември и по нея може
да се финансира изграждането и рехабилитацията на второ- и
третокласни общински пътища, които ще свързват общинските центрове с централните пътни артерии. Всъщност програмата стартира с покана именно за такива проекти. Т. нар. селски пътища, по които може да се стига от кметството до общинския център, ще бъдат финансирани по Програмата за развитие на селските райони, чието одобрение предстои в Брюксел
на 19-20 декември. От правителството, общините и бизнеса зависи дали ще бъдат подготвени качествени проекти, чрез които тези средства да бъдат усвоени.
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αντιδράσεις τόσο στη χώρα, όσο και στην ΕΕ, και η εκτέλεση
της σύμβασης δεν έχει αρχίσει μέχρι στιγμής. Τώρα η σύμβαση για άλλη μία φορά έγινε αντικείμενο ελέγχου από πλευράς
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα τελευταία νέα στοιχεία για τον
αμφισβητούμενο αυτοκινητόδρομο δείχνουν ότι η κατασκευή
του θα αρχίσει την άνοιξη ανεξάρτητα από τη στάση των Βρυξελλών. Δηλώσεις στο ίδιο πνεύμα έκαναν μετά την επίσκεψή
τους στη Γενική Διεύθυνση «Συγκοινωνιών» της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής οι δύο υφυπουργοί Περιφερειακής Ανάπτυξης Σαβίν Κοβάτσεβ και Καλίν Ρογκάτσεβ.
Τα ρίσκα που αντιμετωπίζει η σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όμως παραμένουν, ώσπου το κράτος να αποσαφηνίσει τί είδος εταίρους ακριβώς αναζητά και υπό τί συνθήκες
θα την υλοποιήσει. Συνήθως οι μεικτές εταιρείες με δημόσια
και ιδιωτική συμμετοχή δημιουργούν συνθήκες μη-διαφάνειας,
οι οποίες στερούν τους εταίρους των κινήτρων να εργαστούν
για την επιτυχία του έργου. Πολύ πιο σαφή είναι τα πράγματα όταν ένα έργο κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από την ιδιωτική επιχειρηματική πρωτοβουλία, αρκεί να υπάρχει δεδηλωμένο ενδιαφέρον γι’ αυτό. Δεν είναι γνωστό όμως αυτή η
λύση να δοκιμάστηκε πρωτού το κράτος αναγνωρίσει κάποιο
έργο του ως προτεραιότητα. Από τη μία, μερικοί οικονομολόγοι επισημαίνουν την υπερβολική παρουσία του κράτους στα
έργα υποδομής ως τεράστιο κίνδυνο, τόσο για τη σταθερότητα του προϋπολογισμού, όσο και για την επιτυχή υλοποίηση
των ιδίων των έργων.
Η προφανής επιθυμία της κυβέρνησης για ισχυρή παρουσία
του δημοσίου στα περισσότερα μεγάλα έργα υποδομής εγκυμονεί κινδύνους. Όσο περισσότερο κράτος, τόση περισσότερη
σπατάλη και καθυστέρηση – αυτό δείχνει η μέχρι τώρα πρακτική. Σύμφωνα με την έρευνα βρετανικού οργανισμού λογιστικού και οικονομικού ελέγχου, ο οποίος παρακολουθεί πως
ξοδεύονται τα λεφτά των φορολογούμενων, αν ένα έργο εκτελεστεί με κονδύλια του δημοσίου, αποδεικνύεται κατά 17-20%
ακριβότερο και κατά μέσον όρο η καθυστέρηση της προθεσμίας εκτέλεσής του είναι γύρω στο ένα χρόνο.
Στα επιχειρησιακά προγράμματα μέσω των οποίων η χώρα μας
μπορεί να λαμβάνει χρήματα από τα διαρθρωτικά ταμεία, έχουν
προγραμματιστεί γύρω στα 3,7 δισ. ευρώ για συγκοινωνιακά
έργα και για την ανάπτυξη των περιοχών. Από το ΕΠ «Συγκοινωνίες» (2,1 δισ. ευρώ), το οποίο υπεγράφη στις Βρυξέλλες κυριολεκτικά προ ημερών, θα χρηματοδοτηθούν τα μεγάλα έργα
στον τομέα των συγκοινωνιών: αυτοκινητόδρομοι, δρόμοι υψηλών προδιαγραφών, σιδηροδρομικές γραμμές (βλ. χάρτη). Το
πρόγραμμα «Περιφερειακή ανάπτυξη» (1,6 δισ. ευρώ) εγκρίθηκε οριστικά στις 6 Νοεμβρίου και μέσω αυτού είναι δυνατόν να
χρηματοδοτηθεί η κατασκευή και η αποκατάσταση δημοτικών
δρόμων β΄ και γ΄κατηγορίας, οι οποίοι θα συνδέουν τα δημοτικά κέντρα με τις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Στην ουσία το
πρόγραμμα ξεκινάει με προκήρυξη έργων ακριβώς αυτού του
τύπου. Οι λεγόμενοι «χωριάτικοι δρόμοι» που συνδέουν το δημαρχείο με το δημοτικό κέντρο θα χρηματοδοτηθούν από το
Πρόγραμμα ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών, το οποίο επίκειται να εγκριθεί στις Βρυξέλλες στις 19-20 Δεκεμβρίου. Από
την κυβέρνηση, τους δήμους και την επιχειρηματική πρωτοβουλία εξαρτάται εάν θα εκπονηθούν ποιοτικά έργα μέσω των
οποίων τα κονδύλια αυτά θα απορροφηθούν.
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ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ“
11. Път Е 79 – Видин – Монтана,
участък Димово – Бела – Ружинци –
индикативна стойност 32 млн. евро,
от тях 21.4 млн. евро от кохезионния
фонд на ЕС – планирано завършване май 2009 г.
12. Кърджали – Подкова и обход на
гр. Кърджали – индикативна стойност 32 млн. евро, от тях 21.4 млн.
евро от кохезионния фонд на ЕС –
планирано завършване май 2009 г.
13. Враца – Ботевград – модернизация на път в участъка Мездра – Ботевград – 85 млн. евро, от които 57
млн. евро от кохезионния фонд на
ЕС, планирано завършване – септември 2012 г.
14. Автомагистрала Хемус – връзка
Ябланица – пътен възел Коритна –
това е непосредствено до Ботевград –
30 млн. евро, от които 20 млн. евро
от кохезионния фонд на ЕС – планирано завършване май 2009 г.

Левски
Летница

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“
Рехабилитация на общо 503 км
второкласна и третокласна пътна
мрежа в 21 области. Обща стойност на проектите 280 млн. лв.
Различните отсечки са с дължина
между 4 и 70 км. Договорите с изпълнителите са сключени, рехабилитацията трябва да завърши
максимум за 2 години.
ПРОЕКТИ С ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА
ФИНАНСИРАНЕ
● Транзитни пътища V – ремонт
и реконструкция на общо 1535 км
пътища – със заем от ЕИБ до
380 млн. евро и до 325 млн. евро
от държавния бюджет.
● Рехабилитация на 450 км пътища І, ІІ и ІІІ клас със заем от
Световната банка – 90 млн. евро
и от държавния бюджет –
54 млн. евро.

Попово

ШУМЕН

ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»
11. Οδική αρτηρία Е 79 – Βίντιν – Μοντάνα,

τμήμα Ντίμοβο – Μπέλα – Ρούζιντσι – ενδεικτικό κόστος 32 εκατ. ευρώ, 21.4 εκατ.
ευρώ από το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ, προγραμματιζόμενη αποπεράτωση το 2009.
12. Κάρτζαλη – Ποντκόβα και παράκαμψη
της πόλης Κάρτζαλη – ενδεικτικό κόστος 32
εκατ. ευρώ, 21.4 εκατ. ευρώ από το Ταμείο
Συνοχής της ΕΕ, προγραμματιζόμενη αποπεράτωση τον Μάιο του 2009.
13. Βράτσα – Μπότεβγκραντ – εκσυγχρονισμός οδικής αρτηρίας στο τμήμα Μέζντρα –
Μπότεβγκραντ. Ενδεικτικό κόστος 85 εκατ.
ευρώ, 57 εκατ. ευρώ των οποίων από το
Ταμείο Συνοχής της ΕΕ, προγραμματιζόμενη
αποπεράτωση τον Σεπτέμβριο του 2012.
14. Αυτοκινητόδρομος Αίμος – σύνδεση
Γιάμπλανιτσα – συγκοινωνιακός κόμβος
Κορίτνα – σε άμεση εγγύτητα με την πόλη
Μπότεβγκραντ – 30 εκατ. ευρώ, 20 εκατ.
των οποίων από το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ,
προγραμματιζόμενη αποπεράτωση τον Μάιο του 2009.

ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”
Αποκατάσταση συνολικά 503 χλμ. οδικού

δικτύου β΄ και γ΄ κατηγορίας σε 21 περιφέρειες. Συνολικό κόστος των έργων 280
εκατ. λέβα. Τα διαφορετικά τμήματα είναι
μήκους μεταξύ 4 και 70 χλμ. Οι συμβάσεις
με τους αναδόχους έχουν κλειστεί, προθεσμία αποπεράτωσης της αποκατάστασης το
πολύ 2 χρόνια.

ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
● Οδικές αρτηρίες διαμετακόμησης

(transit) και δρόμοι V – επισκευή και ανακατασκευή οδικής αρτηρίας συνολικού μήκους 1535 χλμ – με δάνειο της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων έως 380 εκατ. ευρώ
και έως 325 εκατ. ευρώ προερχόμενα από
τον κρατικό προϋπολογισμό.
● Αποκατάσταση δρόμων α΄, β΄και γ΄ κατηγορίας μήκους 450 χλμ με δάνειο της
Παγκόσμιας Τράπεζας ύψους 90 εκατ. ευρώ
και 54 εκατ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό.
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До 2013 г. очаквам рязко подобряване
на състоянието на пътната мрежа
Петър Мутафчиев, министър на транспорта, пред сп. „Хоризонти“

Έως το 2013 αναμένεται ραγδαία βελτίωση
της κατάστασης του οδικού δικτύου
Συνέντευξη του υπουργού Συγκοινωνιών Πέταρ
Μουταφτσίεβ στο περιοδικό «Ορίζοντες»

Как държавата смята, че
ще бъде преодоляно изоставането в пътното строителство, натрупано през
последните години?
За периода 2007-2013 г. един
от основните източници за
инвестиции в пътния сектор ще са средствата от европейските фондове. Три са
програмите, в които е предвидено финансиране за различните категории пътища: Оперативна програма
„Транспорт“,
Оперативна
програма „Регионално развитие“ и програмата „Развитие на селските региони“.
Министерството на транспорта управлява ОП „Транспорт“,
чрез която ще се изграждат и модернизират автомагистрали (АМ) и първокласни пътища по протежение на трансевропейските транспортни оси, както и пътни отсечки от
трансгранично и национално значение. Пътните проекти, които планираме да се изпълнят, са: АМ „Струма“, АМ
„Марица“, отсечките „Видин-Монтана“, „Кърджали-Подкова“ и „Връзка на АМ „Хемус“ с околовръстния път на София“. За нас и за ЕК основен приоритет е изграждането на
АМ „Струма“, за която са отделени 600 млн. евро. По отношение на железопътната инфраструктура водещ проект
е модернизациятa на жп линията Видин-София, за която
са предвидени 320 млн. евро. Този проект е ключов предвид стартиралото тази пролет изграждане на Дунав мост-2.
Голям проект е и модернизацията на жп линията „СофияПерник-Радомир“ на стойност 100 млн. евро като част от
модернизацията на жп линията София-Кулата. Разширението на софийското метро е също един от големите проекти, за който са предвидени 185 млн. евро.
Какви пречки виждате пред осъществяването на най-важните инфраструктурни проекти?
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Πώς σκοπεύει το κράτος να ξεπεράσει την καθυστέρηση των τελευταών ετών στην κατασκευή του οδικού δικτύου;

Για την περίοδο 2007-2013 μία από τις βασικές πηγές επενδύσεων στον τομέα των συγκοινωνιών θα είναι τα κονδύλια των
ευρωπαϊκών ταμείων. Τρία είναι τα προγράμματα τα οποία προβλέπουν χρηματοδότηση διαφόρων κατηγοριών οδικού δικτύου: το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Συγκοινωνίες», το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιφερειακή ανάπτυξη» και το πρόγραμμα
«Ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών». Το υπουργείο Συγκοινωνιών χερίζεται το ΕΠ «Συγκοινωνίες» μέσω του οποίου θα
κατασκευάζονται και θα εκσυγχρονίζονται οι αυτοκινητόδρομοι και οι δρόμοι α΄ κατηγορίας κατά μήκος των διευρωπαϊκών
οδικών αξόνων, καθώς και οδικά τμήματα διασυνοριακής και
εθνικής εμβέλειας. Τα οδικά έργα τα οποία εκπονήθηκαν για
εκτέλεση είναι τα ακόλουθα: Аυ/μος «Στρούμα», Аυ/μος «Μαρίτσα», τα τμήματα «Βίντιν-Μοντάνα», «Κάρτζαλη-Ποντκόβα»
και η «Σύνδεση του Αυ/μου «Αίμος» με τον περιφερειακό δρόμο
της Σόφιας». Για μας και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασική
προτεραιότητα αποτελεί η κατασκευή του Αυ/μου «Στρούμα»
για την οποία έχουν προγραμματιστεί 600 εκατ. ευρώ. Σχετικά
με την υποδομή σιδηροδρόμων έργο πρωταρχικής σημασίας είναι ο εκσυγχρονισμός της σιδηροδρομικής γραμμής Βίντιν-Σόφια για τον οποίο έχουν προβλεφθεί 320 εκατ. ευρώ. Πρόκειται
για έργο-κλειδί αν λαβουμε υπόψη την κατασκευή της δεύτερης γέφυρας του Δουνάβεως η οποία άρχισε φέτος την άνοιξη.
Μεγαλόπνοο έργο είναι ο εκσυγχρονισμός της σιδηροδρομικής γραμμής «Σόφια-Πέρνικ-Ράντομιρ» αξίας 100 εκατ. ευρώ,
ως μέρος του εκσυγχρονισμού της σιδηροδρομικής γραμμής
Σόφια-Κούλατα. Η επέκταση του μετρό της Σόφιας επίσης κατατάσσεται ανάμεσα στα μεγαλόπνοα έργα για τα οποία έχουν
προγραμματιστεί 185 εκατ. ευρώ.
Ποιά κατά τη γνώμη σας είναι τα εμπόδια για την υλοποίηση των
πιο σημαντικών έργων υποδομής;

Δεν θα χρησιμοποιούσα τη λέξη «εμποδιο». Οι αυξημένες
απαιτήσεις σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και
την οριοθέτηση των περιοχών που εντάσσονται στο «Natura
2000», φυσικά οδηγούν σε καθυστέρηση του προκαταρκτικού
σταδίου. Εγώ προσωπικά είμαι βέβαιος ότι αυτό είναι απαραίτητο διότι οι οικολογική διάσταση δεν πρέπει να αγνοηθεί.
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Не бих се изразил с думата „пречки“. Завишените изисквания
по отношение на опазване на околната среда и определянето
на териториите, които са включени в „Натура 2000“, естествено водят до забавяне в подготвителния етап. Но лично аз съм
убеден, че това е необходимо, защото екологичните аспекти не
трябва да бъдат пренебрегвани.  
За тази и следващата година държавата е отделила средства за съфинансиране на проекти, които ще се изграждат със средства от европейските фондове. Може ли да се
окаже, че в бъдеще такива пари няма да се отделят и какво би станало тогава?
По отношение на ОП „Транспорт“ такъв проблем не съществува. Предвид, че нашите проекти са от европейско и национално значение, за тях е осигурено необходимото национално съфинансиране.
Къде и как стоят гръцките фирми в този процес? Смятате
ли, че в бъдеще те биха били представени още по-сериозно и в кои подсектори?
През последните години гръцки консултантски и строителни фирми участват най-активно в изпълнението на проекти
от транспортната инфраструктура. В пътното строителство –
фирма „Продефтики“ беше главен изпълнител на българската
част от проекта Гоце Делчев-Драма по Програма ФАР – Трансгранично сътрудничество. Тази фирма изпълнява и рехабилитацията на пътя Разлог-Гоце Делчев, ЛОТ Б по същата програма.
В изпълнението на ЛОТ 1 от автомагистрала „Тракия“ подизпълнител на сдружението Runway беше фирма J&P AVAX. Консорциумът ENTECKNOS, включващ гръцките фирми Entehos
S.A. и Actis S.A., ще изпълнява рехабилитацията на път ІІ-86 в
участъка Соколовци-Смолян-Рудозем. Главен консултант по
програма „Транзитни пътища 3“ – втора фаза, беше фирма ADO
заедно с НILL internatina. Същата фирма в съдружие с български фирми беше консултант на проекта „Рехабилитация на път
ІІ-29 „Граница с Румъния-Генерал Тошево“ и в момента на проект „Рехабилитация на път ІІ-81 Лом-Монтана“.
Каква е Вашата оценка за състоянието на пътната инфраструктура в момента в България и каква би била
след пет години?
В началото на демократичния преход на страната ни след
1989 г. поради недостатъчното финансиране за строителство
и поддържане на пътната инфраструктура в продължение
на около 6-7 години рязко се влоши нейното състояние. Със
стартирането на предприсъединителния процес по програмите на ЕС ФАР и ИСПА – „Транзитни пътища“ 1, 2, 3 и 4 и
ФАР – ТГС между България и Гърция, Турция и Румъния, беше постигнато значително подобрение. В периода 2007-2013
година се очаква, след реализацията на Оперативна програма
„Транспорт“ и Оперативна програма „Регионално развитие“ и
програмата за рехабилитация и частична реконструкция на
пътища от втори и трети клас – финансирана със заем от Световната банка, да се подобри общото състояние на пътната
мрежа, така че тя да отговаря на европейските стандарти за
пътища и директивите на Съюза за натоварване, екология и
ниво на услуги и обслужване.
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Για φέτος και το επόμενο έτος το κράτος έχει προβλέψει κονδύλια συγχρηματοδότησης έργων τα οποία θα κατασκευάζονται
με πόρους των ευρωπαϊκών ταμείων. Είναι δυνατόν να λεχθεί
ότι παρόμοια κονδύλια δεν θα είναι διαθέσιμα στο μέλλον και τί
θα συνέβαινε τότε;

Σχετικά με το ΕΠ «Συγκοινωνίες» τέτοιο πρόβλημα δεν υπάρχει.
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός, ότι τα έργα μας είναι πανευρωπαϊκής και εθνικής εμβέλειας, έχει εξασφαλιστεί η απαραίτητη
εθνική συγχρηματοδότηση για την υλοποίησή τους.
Σε ποιά φάση και πώς τοποθετούνται οι ελληνικές εταιρείες σ’
αυτη τη διαδικασία; Θεωρείτε ότι και στο μέλλον θα είχαν ακόμη
πιο σοβαρή παρουσία και σε ποιούς ακριβώς τομείς;

Τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές συμβουλευτικές και κατασκευαστικές εταιρείες έχουν ενεργό συμμετοχή στην υλοποίηση έργων της συγκοινωνιακής υποδομής. Στις οδικές κατασκευές η εταιρεία «Προοδευτική» ήταν ο κύριος ανάδοχος
του βουλγαρικού σκέλους του έργου Gotse Delchev-Δράμα
στα πλαίσια του Προγράμματος PHARE – Διασυνοριακή συνεργασίας. Η εταιρεία αυτή εκτελεί και την αποκατάσταση
του δρόμου Ραζλόγκ- Gotse Delchev, LОТ Б του ίδιου προγράμματος. Στην εκτέλεση του LОТ 1 του αυτοκινητόδρομου
«Τράκια» την υπεργολαβία του ομίλου Runway είχε η εταιρεία J&P AVAX. Η κοινοπραξία ENTECKNOS, στην οποία
μετέχουν οι ελληνικές εταιρείες Ένθετος Α.Ε. και Actis Α.Ε.,
θα είναι υπεύθυνη για την αποκατάσταση του δρόμου ІІ-86
στο τμήμα Σοκόλοβτσι-Σμόλιαν-Ρουντοζέμ. Κύριος σύμβουλος για τη δεύτερη φάση του προγράμματος «Δρόμοι διαμετακόμησης 3» ήταν η εταιρεία ADO από κοινού με την
НILL internatina. Η ίδια εταιρεία σε σύμπραξη με βουλγάρικες εταιρείες ήταν σύμβουλος του έργου «Αποκατάσταση του
δρόμου ІІ-29 «Σύνορα με τη Ρουμανία-Γκενεράλ Τόσεβο» και
αυτή τη στιγμή παρέχει συμβουλές στο έργο «Αποκατάσταση
του δρόμου ІІ-81 Λομ-Μοντάνα»..
Ποιά είναι η εκτίμησή σας για την κατάσταση των υποδομών του
οδικού δικτύου στη Βουλγαρία επί του παρόντος και ποιές θα
ήταν αυτές σε πέντε χρόνια;

Στην αρχή της δημοκρατικής μετάβασης στη χώρα μας μετά
το 1989 λόγω της ανεπαρκούς χρηματοδότησης για την κατασκευή και τη συντήρηση της οδικής υποδομής στη διάρκεια
περίπου 6-7 χρόνων η κατάστασή της επιδεινώθηκε απότομα. Με την έναρξη της προενταξιακής διαδικασίας στα πλαίσια των προγραμμάτων της ΕΕ PHARE και ISPA «Δρόμοι
διαμετακόμησης (transit)» 1, 2, 3 и 4 και PHARE – TGS μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας, Τουρκίας και Ρουμανίας, επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση. Κατά την περίοδο 2007-2013
είναι αναμενόμενο μετά την υλοποίηση του Επιχειρησιακού
προγράμματος «Συγκοινωνίες» και του Επιχειρησιακού προγράμματος «Περιφερειακή ανάπτυξη», καθώς και του προγράμματος αποκατάστασης και μερικής ανακατασκευής των
δρόμων β΄ και γ΄ κατηγορίας – χρηματοδοτούμενο από δάνειο της Παγκόσμιας Τράπεζας – να βελτιωθεί η γενική κατάσταση του οδικού δικτύου, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις
ευρωπαϊκές προδιαγραφές οδικού δικτύου και τις οδηγίες της
Ένωσης για τον φόρτο, την οικολογία και το επίπεδο παροχής υπηρεσιών και εξυπηρέτησης.
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Отговорност за инфраструктурата носят
държавата, общините и бизнесът
Димчо Михалевски, заместник-министър на регионалното
развитие и благоустройството, пред сп. „Хоризонти“

Την ευθύνη για τη δημιουργία υποδομών
φέρουν το κράτος, οι δήμοι και η
επιχειρηματική πρωτοβουλία
Συνέντευξη του υφυπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Χωροταξίας Ντίμτσο Μιχαλέφσκι στο περιοδικο «Ορίζοντες»

Как държавата смята, че
ще бъде преодоляно изоставането в пътното строителство, натрупано през
последните години?
Подобряването на инфраструктурата е сред приоритетите на правителството. Факт
е, че през последните години
в инфраструктурата не бяха инвестирани достатъчно средства. През 2006 г. бяха
рехабилитирани над 2000 км
пътища, което е над 10% от
общата републиканска пътна
инфраструктура. През 2007 г.
рехабилитираните пътища
ще бъдат над 11,5%. Финансирането на проектите се осъществява с помощта на различни
инструменти – програмите ФАР, ИСПА, заеми от кредитни институции. През 2008 г. се предвижда ръст от 61% спрямо 2007 г.
В периода 2007-2009 г. по различните инструменти се предвижда да бъдат рехабилитирани над 5000 км автомагистрали и
пътища първи, втори и трети клас. Това е над 25% от цялата републиканска инфраструктура. Сумата, която ще бъде вложена,
е около 4 млрд. лева. В нея не са включени очакваните средства
по Оперативна програма „Транспорт“, по която ще се изграждат магистралите „Струма“, „Марица“, „Черно море“.
Друг приоритет е завършването на автомагистралния пръстен
на България. В програмата на правителството за развитие на
инфраструктурата, приета през 2006 г., е предвидено до 2009 г.
да бъдат построени автомагистралите „Марица“ и „Люлин“, да
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Πώς εκτιμά το κράτος ότι θα αναπληρωθεί η καθυστέρηση που
σημειώθηκε στην κατασκευή οδοποιίας τα τελευταία χρόνια;

Η βελτίωση των οδικών υποδομών είναι μία από τις προτεραιότητες της κυβέρνησης. Είναι γεγονός ότι κατά τα τελευταία χρόνια
ΔΕΝ επενδύθηκαν επαρκείς πόροι στις υποδομές. Το 2006 αποκαταστάθηκαν περισσότερα από 2000 χλμ. οδικού δικτύου, μέγεθος μεγαλύτερο από το 10% του συνόλου των οδικών υποδομών
της χώρας. Για το 2007 το ποσοστό των αποκατεστηθέντων δρόμων θα υπερβεί το 11,5%. Η χρηματοδότηση των έργων πραγματοποιείται με την αρωγή διαφορετικών μέσων και μορφών όπως
είναι τα κοινοτικά προγράμματα PHARE, ISPA ή κάποια δάνεια
προερχόμενα από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Το 2008
προβλέπεται αύξηση της τάξεως του 61% έναντι του 2007.
Κατά την περίοδο 2007-2009 μέσω των διαφόρων εργαλείων προβλέπεται να επέμβουμε διορθωτικά σε πάνω από 5000 χλμ. αυτοκινητόδρομων και οδικού δικτύου α΄, β΄και γ΄ κατηγορίας. Αυτό σαν
μέγεθος υπερβαίνει το 25% της συνολικής οδικής υποδομής της χώρας. Το ποσό το οποίο θα επενδυθεί εκτιμάται περίπου 4 δισ. λέβα.
Σ’ αυτό ΔΕΝ περιλαμβάνονται τα αναμενόμενα κονδύλια του Επιχειρησιακού προγράμματος «Συγκοινωνίες», με τα οποία θα κατασκευαστούν οι αυτοκινητόδρομοι «Στρούμα», «Μαρίτσα», «Τσέρνο
μορέ». Μία άλλη προτεραιότητα είναι η αποπεράτωση του δακτυλίου αυτοκινητοδρόμων της Βουλγαρίας. Το κυβερνητικό πρόγραμμα
ανάπτυξης των υποδομών, το οποίο εγκρίθηκε το 2006, προβλέπει
μέχρι το 2009 να έχουν κατασκευαστεί οι αυτοκινητόδρομοι «Μαρίτσα» και «Λιούλιν», την αποπεράτωση του αυτοκινητόδρομου
«Τράκια», την έναρξη κατασκευής του Βόρειου παρακαμπτήριου
τόξου του Περιφερειακού της Σόφιας και το τμήμα από την Καλότινα μέχρι τη Σόφια, να έχει ήδη αρχίσει η υλοποίηση των έργων των
αυτοκινητόδρομων «Στρούμα» και «Τσέρνο μορέ», να συνεχιστούν
τα έργα στον αυτοκινητόδρομο «Αίμος». Το κόστος αυτών των οδικών αρτηρίων ανέρχεται σε περισσότερα από 3,5 δισ. ευρώ.
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бъде завършена автомагистрала „Тракия“, да започне строителството по северната обходна дъга на софийското околовръстно
шосе и участъка от Калотина до София, да е започнало изпълнението на автомагистралите „Струма“ и „Черно море“, да се
продължи работата по автомагистрала „Хемус“. Стойността на
тези магистрали е над 3,5 млрд. евро.
Виждате ли пречки и какви пред осъществяването на найважните инфраструктурни проекти?
Администрацията вече натрупа опит за работа със средства от
Европейския съюз, изпълнителите работят по международно
признати правила и смятам, че съчетанието от добри проекти
и ритмично финансиране ще е предпоставка да не се стига до
сериозни проблеми. Бих казал, че строителният бум в България доведе до недостиг на работници, инженери и проектанти,
но се надявам с големите проекти и възможности да привлечем кадри в България.
За тази и следващата година (в проектобюджета) държавата е отделила средства за съфинансиране на проекти,
които ще се изграждат със средства от европейските фондове. Може ли да се окаже, че в бъдеще такива пари няма
да се отделят и какво би станало тогава?
За периода 2007-2009 г. е записано, че българското правителство в рамките на бюджета ще осигури средства за съфинансиране на общините. Това са средства, които ще покрият необходимите 15% съфинансиране по структурните фондове и 20%
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Υπάρχουν εμπόδια και ποιά είναι αυτά για την υλοποίηση των πιο
σημαντικών έργων υποδομής;

Η διοίκηση έχει ήδη συσσωρευμένη πείρα στη διαχείρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, οι ανάδοχοι ακολουθούν τους διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες και θεωρώ, ότι ο συνδυασμός καλών έργων και
εύρυθμης χρηματοδότησης θα αποτελέσει προϋπόθεση για την
αποφυγή σοβαρών προβλημάτων. Θα έλεγα ότι ο οικοδομικός οργασμός στη Βουλγαρία οδήγησε σε ανεπάρκεια εργατών, μηχανολόγων και σχεδιαστών, όμως ελπίζω τα μεγαλόπνοα έργα και οι
δυνατότητες που υπάρχουν να προσελκύσουν στελέχη στη Βουλγαρία.
Για φέτος και τον επόμενο χρόνο (στο προσχέδιο προϋπολογισμού) το κράτος έχει προβλέψει πόρους για την κατασκευή έργων
που απαιτούν συγχρηματοδότηση με τη διάθεση κρατικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων. Αυτά τα χρήματα έχουν δεσμευθεί από τώρα
ούτως ώστε να αποφύγουμε την πιθανότητα μελλοντικά οι διαθέσιμοι πόροι να αποδειχθούν ανεπαρκείς και να βρεθούμε προ δυσάρεστων καταστάσεων.
Για την περίοδο 2007 - 2009 έχει καταγραφεί ότι η βουλγαρική
κυβέρνηση θα εξασφαλίσει χρηματικούς πόρους από τον προϋπολογισμό στα πλαίσια της συγχρηματοδότησης από τους δήμους. Πρόκειται για πόρους, οι οποίοι θα καλύψουν το απαραίτητο 15% συγχρηματοδότησης μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων
και 20% του Ταμείου Συνοχής. Το 2008 θα αξιοποιηθεί το ταμείο
FLAG, το οποίο θα στοχεύει στην υποβοήθηση των δήμων για
την εξασφάλιση συγχρηματοδότησης έργων που υλοποιούνται
με ευρωπαϊκά κονδύλια.
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по кохезионния фонд. През 2008 г. ще стартира фонд ФЛАГ,
който ще бъде насочен към подпомагане на общините за осигуряване на мостово финансиране на проекти, които се изпълняват със средства на ЕС.
Къде и как стоят гръцките фирми в този процес? Смятате
ли, че в бъдеще те биха били представени още по-сериозно и в кои подсектори?
Трансграничните проекти по Програма ФАР бяха своеобразни тестове за съвместната работа на организации от двете държави. Гръцки фирми са изпълнители на много пътни обекти в
България. Планирани са три нови ГКПП на българо-гръцката
граница. В момента има три действащи гранични пункта: Кулата – Промахон, Илинден – Ексохи и Ново село – Орменион.
Амбицията ни е в следващите пет години да бъдат открити още
шест пункта. За три от тях имаме подписани междуправителствени спогодби, а за другите три – предстои да се подпишат.
През 2008 г. очакваме да бъдат открити два ГКПП – Ивайловград – Кипринос и Златоград – Ксанти, в края на 2009 г. и началото на 2010 г. – ГКПП Маказа, а през 2009-2010 г. – два малки пункта: Горна Арда – Паранести и Аврен – Митриски. Към
2012 г. трябва да се открие ГКПП Рудозем – Ксанти, важен по
цялото направление Пловдив-Ксанти. Дотогава трябва имаме
девет пункта по границата с Гърция. Заедно с това ускорено се
строят подходните пътища към ГКПП от двете страни на границата. В момента Гърция изгражда магистралата „Виа Игнатия“, която трябва да бъде готова през 2008 г. Ние строим магистрала „Струма“ по направлението София-Кулата.
Бих искал да припомня, че планираме по оперативна програма
„Регионално развитие“ да рехабилитираме така наречената „Родопска магистрала“ – Гоце Делчев – Девин – Смолян – Кърджали до Ивайловград, като паралелно с парите по регионалната
програма ще се добавят и договорените средства – над 30 млн.
евро от Гръцкия план за развитие на Балканите. Строителството на този път ще стартира през 2008 г. и ще завърши в средата
на 2010 г., така че в следващите две години и половина в региона на границата се очакват доста сериозни инвестиции по отношение на различните проекти и програми.
Каква е Вашата оценка за състоянието на пътната инфраструктура в момента в България и каква би била след пет
години?
В пътната инфраструктура години наред не са инвестирани достатъчно средства. Обновлението започна през последните две години и се надявам след пет години хората
по-осезателно да видят и усетят напредъка ни в тази област.
Бих искал да отбележа обаче, че в областта на инфраструктурата отговорност трябва да имат както държавата, така и
общините, и бизнесът.
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Πού και πώς θα συμμετέχουν οι ελληνικές εταιρείες σ’ αυτή τη διαδικασία; Νομίζετε, ότι στο μέλλον θα έχουν ακόμη πιο σοβαρή
εκπροσώπηση και σε ποιούς τομείς;

Τα διασυνοριακά έργα στο πλαίσιο του Προγράμματος PHARE
ήταν ένα είδος ιδιόμορφης δοκιμής για την από κοινού ανάπτυξη
εργασιών από οργανισμούς και των δύο χωρών. Ελληνικές εταιρείες είναι ανάδοχοι πολλών έργων οδοποιϊας στη Βουλγαρία.
Σχεδιάζονται τρεις νέες δίοδοι στα βουλγαροελληνικά σύνορα.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρείς μεθοριακές διαβάσεις που λειτουργούν: Κούλατα-Προμαχών, Ιλίντεν-Εξοχή και Νόβο σέλοΟρμένιον. Φιλοδοξούμε τα επόμενα πέντε χρόνια να εγκαινιαστούν ακόμη άλλες έξι. Για τρείς από αυτές έχουν υπογραφεί
διακρατικές συμβάσεις, ενώ οι υπόλοιπες τρεις πρόκειται να
υπογραφούν. Το 2008 αναμένουμε να λειτουργήσουν δυο δίοδοι:
Ιβάιλοβγκραντ-Κυπρίνος και Ζλατογράντ-Ξάνθη, στο τέλος του
2009 και αρχές του 2010 – η μεθοριακή διάβαση Μακάζα, και
το 2009-2010 δύο μικρότερες διασυνοριακές διαβάσεις Γκόρνα
Άρδα-Παρανέστι και Αβρέν-Μιτρίσκι. Το 2012 πρέπει να εγκαινιαστεί η δίοδος Ρουντοζέμ-Ξάνθη σημαντική για όλο τον άξονα Πλόβντιβ – Ξάνθη. Έως τότε πρέπει να έχουμε εννέα διόδους
στα σύνορα με την Ελλάδα.
Παράλληλα επιταχύνεται και η κατασκευή των δρόμων προς τις
διόδους και από τις δύο πλευρές των συνόρων. Αυτή τη στιγμή η
Ελλάδα κατασκευάζει τον αυτοκινητόδρομο «Εγνατία», ο οποίος πρέπει να αποπερατωθεί το 2008. Εμείς κατασκευάζουμε τον
αυτοκινητόδρομο «Στρούμα» στον άξονα Σόφια-Κούλατα.
Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι στα πλαίσια του Επιχειρησιακού
προγράμματος «Περιφερειακή ανάπτυξη» σχεδιάζουμε την αποκατάσταση του λεγόμενου «Αυτοκινητόδρομο της Ροδόπης»:
Γκότσε Ντέλτσεβ-Ντέβιν-Σμόλιαν-Κάρτζαλη μέχρι το Ιβάιλοβγκραντ, αφού παράλληλα στα χρήματα του περιφερειακού
προγράμματος θα προστεθούν και τα συμφωνημένα κονδύλια
των πάνω από 30 εκατ. ευρώ του Ελληνικού Σχεδίου για την
ανάπτυξη των Βαλκανίων. H κατασκευή του δρόμου αυτού θα
αρχίσει το 2008 και θα αποπερατωθεί στα μέσα του 2010, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα επόμενα δυόμιση χρόνια στην παραμεθόρια περιοχή αναμένονται αρκετά σημαντικές επενδύσεις
στα πλαίσια υλοποίησης διαφόρων προγραμμάτων και έργων.
Ποιά είναι η εκτίμησή σας για την κατάσταση των υποδομών μας
αυτή τη στιγμή στη Βουλγαρία και ποιά θα ήταν αυτή μετά από
πέντε χρόνια;

Επί σειρά ετών δεν γινόντουσαν επαρκείς επενδύσεις στις οδικές υποδομές. Η ανάκαμψη άρχισε τα τελευταία δύο χρόνια και
ελπίζω σε πέντε χρόνια η πρόοδος μας στον τομέα αυτό να έχει
γίνει πλέον αισθητή από τον κόσμο. Θα ήθελα να επισημάνω
όμως ότι στον τομέα των υποδομών πρωτοβουλίες πρέπει να
αναλάβουν τόσο το κράτος, όσο και οι δήμοι, η ιδωτική πρωτοβουλία.
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Aktor
Aktor е най-голямата строителна компания в Гърция. От повече от 50 години досега тя неизменно има значителен дял
в изпълнението на различни строителни проекти както в
държавния, така и в частния сектор в страната. Компанията
е член на ELLINIKI TECHNODOMIKI TEB Group. Aktor е популярна в Гърция с построяването на олимпийското селище в Атина, селището за медии на олимпиадата, разширяването на
атинското метро и други. Групата изпълнява едни от най-големите инфраструктурни проекти в Гърция – като например
магистралата Север – Юг. Компанията реализира и няколко
пътни проекта в Кувейт. В България присъства от няколко месеца. Aktor, в консорциум с друга гръцка компания – Terna,
участва в търга за разширяване на софийското метро по втория метродиаметър от пътен възел Надежда, през Централна жп гара, пл. „Света Неделя“ до бул. „Черни връх“. Компанията участва и в търга, организиран от Фонд „Републиканска
пътна инфраструктура“, за рехабилитация, реконструкция и
ново строителство на пътя Кърджали – Маказа. Част от този
проект е за рехабилитация на отсечката между Кърджали и
разклона за Джебел, а друга – за строителство на трасе между Кърджали и Маказа.

J & P AVAX
J & P AVAX е представена на гръцкия пазар от 1979 г.
В Гърция компанията работи в джойнтвенчъри с други фирми по
основните си проекти.
През 1979 г. Фирмата самостоятелно е построила 2 суперлуксозни хотела и хирургически център в Атина.
Екипът, изградил тези обекти, е в основата на компанията Zeus S.A.
През VIII.1998 г. Zeus S.A. се преименува в j & p S.A. и сложи началото на регистъра на най-големите строителни компании в Гърция, в
който днес влизат 40 фирми.
През VI.1999 г. J & P бе купена от Avax (компания, листвана на атинската фондова борса) и така бе сложено началото на J & P AVAX. Новата фирма е втората по големина строителна компания в Гърция
с консолидиран годишен оборот от 600 милиона долара. (2003 г.).
В Гърция фирмата е диверсифицирана в различни области –
строителство на офиси, търговски центрове, жилищни комплекси. Има и направление за енергетика и индустриални проекти, специализирано в проектиране, изграждане и обслужване
на петролни рафинерии, химически заводи, енергийни предприятия и др.
В България J & P AVAX е един от кандидатите за изпълнител на софийското метро от станция „Надежда“ до бул. „Черни връх“. Компанията участва и в търга за автомагистрала „Люлин“.
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Η Aktor είναι η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα. Εδώ και 50 χρόνια μέχρι σήμερα κατέχει αδιάλειπτα σημαντικό μερίδιο στην εκτέλεση διαφόρων κατασκεαστικών
έργων, τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού τομέα στη
χώρα. Η εταιρεία είναι μέλος της ELLINIKI TECHNODOMIKI TEB
Group. Η Aktor έγινε δημοφιλής με την κατασκευή του Ολυμπιακού χωριού για την Ολυμπιάδα της Αθήνας, το κέντρο τύπου
για τους Ολυμπιακούς αγώνες, την επέκταση του μετρό Αθηνών και άλλων έργων. Ο όμιλος αυτός εκτελεί ορισμένα από τα
μεγαλύτερα έργα υποδομής, όπως π.χ. τον αυτοκινητόδρομο
Βορράς-Νότος. Η εταιρεία υλοποιεί και ορισμένα οδικά έργα
στο Κουβέιτ. Στη Βουλγαρία έχει παρουσία εδώ και μερικούς
μήνες. Σε σύμπραξη με άλλη μία ελληνική εταιρεία, την Terna,
η Aktor συμμετέχει στον διαγωνισμό επέκτασης του μετρό της
Σόφιας στο δεύτερο δακτύλιό του από τον συγκοινωνιακό κόμβο Ναντέζντα, μέσω του Κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού
της Σόφιας, την πλατεία «Σβετά Νεντέλια» μέχρι τη λεωφ. «Τσέρνι βραχ». Η εταιρεία παίρνει επίσης μέρος στον διαγωνισμό οργανωμένο από το Ταμείο Πόρων Οδικών Υποδομών της Βουλγαρίας για παρέμβαση, αποκατάσταση και ανακατασκευή του
δρόμου Κάρτζαλη-Μακάζα. Μέρος αυτού του έργου προβλέπει
την αποκατάσταση του τμήματος μεταξύ Κάρτζαλη και της διακλάδωσης για Τζέμπελ, ενώ ένα άλλο - την κατασκευή δρόμου
μεταξύ Κάρτζαλη και Μακάζα.

Η J & P AVAX υπάρχει στην ελληνική αγορά από το 1979.
Στην Ελλάδα η εταιρεία δραστηριοποιείται σε κοινοπραξίες με
άλλες εταιρείες όσον αφορά τα βασικά της έργα. Μόνη της έχει
χτίσει δύο υπερπολυτελή ξενοδοχεία και ένα χειρουργικό κέντρο στην Αθήνα.
Η ομάδα που κατασκεύασε αυτά τα έργα είναι η καρδιά της εταιρείας, η ZEUS S.A. Τον Αύγουστο του 1998 η ZEUS S.A. μετονομάστηκε σε J & P S.A. και έσυρε το χορό της δημιουργίας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών εταιρειών στην Ελλάδα, στο οποίο
σήμερα συγκαταλέγονται 40 εταιρείες.
Τον Ιούνιο του 1999 η J & P αγοράστηκε από την AVAX (εταιρεία
εισηγμένηη στο Χ.Α.Α.) και έτσι δημιουργήθηκε η J & P AVAX. Η
νέα εταιρεία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα με ετήσιο κύκλο εργασιών της τάξεως των 600
εκατ. $ (2003).
Στην Ελλάδα η εταιρεία έχει ποικίλες δραστηριότητες σε διάφορους τομείς: κατασκευή γραφείων, εμπορικών κέντρων, συγκροτημάτων με κατοικίες. Έχει επίσης κατεύθυνση ενέργειας
και βιομηχανικών έργων, είναι εξειδικευμένη στον σχεδιασμό,
την κατασκευή και την εξυπηρέτηση διϋλιστηρίων, χημικών εργοστασίων, επιχειρήσεων ενέργειας κ.α. Στη Βουλγαρία η J & P
AVAX είναι μία από τις υποψήφιες για την εκτέλεση του μετρό
της Σόφιας εταιρείες: από τον σταθμό «Ναντέζντα» μέχρι τη λεωφ. «Τσέρνι βραχ». Η εταιρεία λαμβάνει μέρος και στον διαγωνισμό για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου «Λιούλιν».
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ΤΕRΝΑ
Компанията ТЕРНА е създадена през 1972 г. и оттогава активно се
включва в осъществяването на широк спектър от обществени и
частни проекти със значителен бюджет и комплексен ноу-хау, като
изграждането на железопътна и автомобилна мрежа, луксозни административни сгради, болници, музеи, курорти, хидроелектрически съоръжения, язовири, пристанища, индустриални съоръжения
и др. През 1999 г. ТЕРНА се слива с ГЕК Груп – компания с вече установено присъствие в строителния бранш – и по този начин създава
силен екип, което е важен фактор за по-нататъшното й развитие.
От 1997 г., наред с останалите проекти на фирмата, ТЕРНА изгради
силно присъствие в енергийния сектор. Чрез своите два филиала –
TERNA ENERGY S.A. и HERON THERMO-ELECTRIC S.A., ТЕРНА развива,
патентова, финансира, изгражда и пуска в експлоатация вятърни
паркове, хидроелектрически съоръжения и топлоелектрически
централи, работещи с биомаса и преработени отпадъци електроцентрали и цетрали с природен газ. В България ТЕРНА също присъства активно в инфраструктурното строителство, електрифицирайки жп линията Пловдив – Свиленград. След приключването на
проекта в тази отсечка влаковете ще могат да се движат със скорост
до 160 км/ч. ТЕРНА е изпълнител и на електрификацията на жп линията Крумово – Първомай. Компанията изгражда и сграда с офиси
и апартаменти на бул. „България“ в София, както и сградата на магазин „Карфур“ на бул. „Цариградско шосе“.

ИКОНОМИКА

Η εταιρεία ΤΕΡΝΑ ιδρύθηκε το 1972 και έκτοτε λαμβάμει μέρος ενεργά στην υλοποίηση ευρέους φάσματος δημοτικών και ιδιωτικών έργων
σημαντικού προϋπολογισμού και σύνθετης τεχνογνωσίας, όπως η κατασκευή σιδηροδρομικού και οδικού δικτύου, πολυτελών κτιρίων διοίκησης , νοσοκομείων, μουσείων, θερέτρων, υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων, τεχνητών λιμνών, λιμενικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων κ.α.
Το 1999 η ΤΕΡΝΑ συγχωνεύτηκε με τη ΓΕΚ Group, εταιρεία με πλέον σημαντική παρουσία στον κατασκευαστικό τομέα, και κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε μία ισχυρή ομάδα, η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την περαιτέρω ανάπτυξή της.
Από το 1997 παράλληλα με τα υπόλοιπα έργα της εταιρείας, η ΤΕΡΝΑ έχει
σημαντική παρουσία και στον ενεργειακό τομέα. Μέσω δύο θηγατρικών
- TERNA ENERGY S.A. και HERON THERMO-ELECTRIC S.A. η ΤΕΡΝΑ εκπονεί σχέδια, πατεντάρει, χρηματοδοτεί και θέτει σε λειτουργία πάρκα αιολικής ενέργειας, υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις και θερμο-ηλεκτρικούς
σταθμούς, τα οποία λειτουργούν με βιομάζα και επεξεργασμένα απόβλητα, σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και σταθμούς που
λειτουργούν με φυσικό αέριο. Στη Βουλγαρία η ΤΕΡΝΑ έχει επίσης ενεργό παρουσία στην κατασκευή υποδομών, ηλεκτροδοτώντας τη σιδηροδρομική γραμμή Πλόβντιβ-Σβίλενγκραντ. Μετά την αποπεράτωση του
έργου στο τμήμα αυτό των σιδηρογραμμών τα τρένα θα μπορούσαν
να κινούνται με 160 χλμ. την ώρα. Η ΤΕΡΝΑ είναι ανάδοχος και της ηλεκτροδότησης της σιδηροδρομικής γραμμής Κρούμοβο-Παρβομάι. Η
εταιρεία οικοδομεί και ένα κτίριο με γραφεία και διαμερίσματα στη λεωφ. «Bulgaria» στη Σόφια, καθώς επίσης και το κτίριο του καταστήματος
Carefour στη Σόφια στη λεωφ. “Tsarigradsko shose”.
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Гръцки
киномаратон
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Ελληνικός μαραθώνιος
κινηματογράφου

От 22 до 26 октомври в Дома на бъдат организирани още много културкиното в София се проведе едно ни мероприятия като концерти и т.н.
от най-интригуващите събития Културното министерство бе представ есенния културен афиш – Сед- влявано от проф. Александър Грозев,
мицата на гръцкото кино в Бъл- който произнесе встъпителните думи.
гария. Организираната от ГБСБ „Подобно събитие не е организирано у
инициатива премина под патро- нас от 20-30-години. А фактът, че гръцнажа на министъра на културата ки бизнесмени влагат пари в културно
Стефан Данаилов.
мероприятие, е приятна изненада. НиОрганизацията и подготовката на културното събитие отнеха повече от година. Пресконференцията преди официалното откриване бе отразена с над 40
публикации в България (преса и масмедии), както и в Гърция.
На официалното откриване (с изискан
коктейл, изобилстващ от хапки с морски дарове и отбрани вина) присъстваха г-н Грозев – представител на министъра на културата г-н Стефан Данаилов,
г-н Даварис – Генерален консул на Гърция, г-н Кацанис – председател на ГБСБ,
г-н Дедопулос – председател на културния съвет към ГБСБ, г-н Льольос – член
на културния съвет и г-жа Искра Петрова – Le Spot Productions.
Събитието бе открито с реч на г-н Кацанис, председател на ГБСБ, за подпомагането и развитието на двустранните гръцко-български културни взаимоотношения. Той подчерта, че ГБСБ подпомага
и подкрепя изучаването на гръцки език,
съдейства за издаването на редица публикации от двустранен интерес. Г-н Кацанис също така изрази намерението на
асоциацията, представлявана от него, да
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що чудно именно бизнесът да се окаже
хубав мост между кинематографията на
Гърция и България – заяви професорът. – През последните четири години
можем да се похвалим с четири българо-гръцки продукции и се надяваме в
близко бъдеще те да се удвоят.“
След като изрази надеждата си за увеличаване на съвместните филми, проф.
Грозев прочете кратко приветствие от
министър Данаилов, пожела успех на събитието, изрази благодарност към домакинята от Дома на киното г-жа Искра
Петрова и даде думата на Генералния
консул на Гърция у нас г-н Дáварис.
Консулът поздрави ГБСБ и подобно на
проф. Грозев заяви, че е „похвално как
подобна инициатива идва от бизнес
кръговете. Това носи посланието, че освен икономиката и бизнеса съществуват и други канали на комуникация – а
именно – културата.“
Откриването завърши председателят на
културния съвет към ГБСБ г-н Дедопулос, според когото културното общуване е един от най-добрите начини за сближаване и опознаване на двата балкански
народа. „Надявам се този кинофестивал

Από τις 22 έως 26 Οκτοβρίου στην κινηματογραφική αίθουσα Ντομ να κίνοτο στη Σόφια διεξήχθηκε μία από
τις πιο ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις του
πολιτιστικού φθινοπώρου, η Εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου στη
Βουλγαρία. Τη διοργάνωση είχε αναλάβει το HBCB, ενώ η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του υπουργού
Πολιτισμού Στέφαν Νταναϊλοβ.
Για τη διοργάνωση και την προετοιμασία
του πολιτιστικού γεγονότος χρειάστηκε
πάνω από χρόνος. Η συνέντευξη τύπου
πριν την επίσημη έναρξη καλύφθηκε δημοσιογραφικά με περισσότερα από 40 δημοσιεύματα και αφιερώματα στον βουλγάρικο τύπο και τα μήντια, καθώς και στα
ελληνικά ΜΜΕ.
Στην επίσημη έναρξη (με κομψό κοκτέιλ,
άφθονα καναπεδάκια με θαλασσινά και
εκλεκτά κρασιά) παραβρέθηκαν ο κ. Α.
Γκρόζεβ, εκπρόσωπος του υπουργού Πολιτισμού, κ. Στέφαν Νταναϊλοβ, ο κ. Γ. Ντάβαρης, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας, ο κ.
Χρ. Κατσάνης, Πρόεδρος της HCBC, ο κ.
Γ. Δεδόπουλος, Πρόεδρος του πολιτιστικού συμβουλίου της HCBC, ο κ. Γιάννης
Λιόλιος, μέλος του πολιτιστικού συμβουλίου, και η κ. Ίσκρα Πετρόβα από τη Le Spot
Productions.
Το πολιτιστικό γεγονός εγκαινιάστηκε
με ομιλία του κ. Κατσάνη, Προέδρου της
HCBC, ο οποίος αναφέρθηκε στην αρωγή και την ανάπτυξη των διμερών ελληνοβουλγαρικών πολιτιστικών σχέσεων.
Ο ίδιος τόνισε ότι η HCBC βοηθάει και
υποστηρίζει την εκμάθηση της ελληνικής
γλώσσας, συμβάλλει στην έκδοση σειράς
δημοσιευμάτων διμερούς ενδιαφέροντος.
Ο κ. Κατσάνης εξέφρασε επίσης τις προθέσεις του Συμβουλίου, το οποίο εκπροσωπεί,
για τη διοργάνωση πολλών άλλων πολιτι-
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да ви донесе приятни емоции и подобни
идеи да се осъществяват и през 2008 г.“
За финал г-н Дедопулос благодари на организаторите и спонсорите на Седмицата на гръцкото кино у нас и пожела интересни минути с първия филм в програмата – „Никога в неделя“, с легендарната
Мелина Меркури.
Седмицата на гръцкото кино в България
отбеляза голям успех с над 3000 посетители, повечето от които млади хора.

През погледа на
киномана – Лора Трайкова,
главен редактор на
списание „Екран“

Когато получих програмата за Седмицата на гръцкото кино в София, я изпратих
на свой приятел от Солун, за да ми подскаже кои филми си заслужава да гледам.
Той ми отговори подробно, но аз размислих и реших да си съставя сама мнение и да рискувам дори със заглавията,
които той не препоръча.
Организаторите на Седмицата – Гръцкият бизнес съвет в България и „Ле
Спот продакшънс“, се бяха постарали
да направят най-важното, за да улеснят максимален брой любители на
гръцката култура или просто киномани да гледат филмите – входът беше
безплатен. А публиката им се отблагодари с пълни зали. От осемте ленти, прожектирани в Дома на киното
между 22 и 26 ноември, три бяха специално подбрани от гръцките огранизатори. Хубавото е, че тяхното желание е догодина Седмицата да прерасне
в Дни на гръцката култура у нас, което ще разшири хоризонта на гръцкото меню на повечето българи, съставено предимно от думички като сиртаки,
узо и Мария Калас.

στικών εκδηλώσεων, όπως συναυλίες κ.α.
Το υπουργείο Πολιτισμού εκπροσωπήθηκε
από τον καθ. Αλεξάντερ Γκρόζεβ, ο οποίος
απηύθυνε τα εξής εισαγωγικά λόγια:
«Παρόμοια εκδήλωση έχει να οργανωθεί στη χώρα μας εδώ και 20-30 χρόνια.
Το γεγονός ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες
επενδύουν σε μία πολιτιστική εκδήλωση
αποτελεί ευχάριστη έκπληξη. Διόλου εκπληκτηκό επειδή ακριβώς η επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να αποδειχθεί
σηημαντική γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ
των κινηματογραφιστών της Ελλάδας και
της Βουλγαρίας», ανέφερε ο καθηγητής.
«Τα τελευταία τέσσερα χρόνια μπορούμε
να καυχηθούμε με τέσσερεις βουλγαροελληνικές συμπαραγωγές και ευελπιστούμε ο
αριθμός τους να διπλασιαστεί στο προσεχές μέλλον».
Αφού εξέφρασε την ελπίδα του να πληθαίνουν οι συμπαραγωγές, ο καθ. Γκρόζεβ διάβασε σύντομο χαιρετισμό εκ μέρους του
υπουργού Στέφαν Νταναϊλοβ, ευχόμενος
καλή επιτυχία στην εκδήλωση, εξέφρασε
τις ευχαριστίες του προς την οικοδέσποινα
από το Ντομ να κίνοτο κ. Ίσκρα Πετρόβα
και έδωσε το λόγο στον Γενικό Πρόξενο
της Ελλάδας στη χώρα μας, τον κ. Ντάβαρη. Ο Πρόξενος συνεχάρη τη HBCB και
ομοίως με τον καθ. Γκρόζεβ δήλωσε, ότι είναι «αξιέπαινο πως παρόμοια πρωτοβουλία
προέρχεται από τους επιχειρηματικούς κύκλους. Το γεγονός αυτό φέρει το μήνυμα,
ότι εκτός από τις οικονομικές και τις επιχεριηματικές δραστηριότητες, υπάρχουν και
άλλοι δίαυλοι επικοινωνίας, και μάλιστα ο
πολιτισμός είναι μία απ’ αυτές!»
Η τελετή έναρξης ολοκληρώθηκε με τον
λόγο του Προέδρου του Πολιτιστικού συμβουλίου του HCBC, κ. Δεδόπουλου, κατά
τον οποίο η πολιτιστική επικοινωνία αποτελεί έναν από τους καλύτερους τρόπους
προσέγγισης και αλληλογνωριμίας μεταξύ
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των δύο βαλκανικών λαών. «Ελπίζω αυτό
το φεστιβάλ κινηματογράφου να σας χαρίσει ευχάριστες στιγμές, καθώς επίσης άλλες ιδέες στο ίδιο πνεύμα να πραγματοποιηθούν και το 2008».
Εν κατακλείδει ο κ. Δεδόπουλος ευχαρίστησε τους διοργανωτές και τους χορηγούς της Εβδομάδας ελληνικού κινηματογράφου στη χώρα μας και ευχήθηκε
ευχάριστες στιγμές με την πρώτη ταινία
του προγράμματος «Ποτέ την Κυριακή» με
την θρυλλική πλέον Μελίνα Μερκούρη.
Η Εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου
στη Βουλγαρία σημείωσε μεγάλη επιτυχία
με πάνω από 3 000 επισκέπτες, οι περισσότεροι των οποίων νέοι άνθρωποι. .

Μέσα από τη ματιά του
κινηματογραφόφιλου: Λώρα
Τράικοβα, αρχισυντάκτρια
του περιοδικού «Εκράν»

Όταν έλαβα το πρόγραμμα της Εβδομάδας ελληνικού κινηματογράφου στη Σόφια, το έστειλα σ’ εναν φίλο μου από τη
Θεσσαλονίκη για να μου υποδείξει ποιές
ταινίες αξίζει να παω να δω. Μου έστειλε λεπτομερή απάντηση, όμως εγώ το
καλοσκέφθηκα και αποφάσισα μόνη μου
να πάρω μία γεύση και να σχηματίσω ιδία
γνώμη, ρισκάροντας με τους τίτλους τους
οποίους εκείνος δεν μου συνέστησε.
Οι διοργανωτές της Εβδομάδας, το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη
Βουλγαρία και η «Le Spot Productions»,
κατάφεραν να πετύχουν το πιο σημαντικό, έτσι ώστε να διευκολύνουν το μέγιστο αριθμό λατρών του ελληνικού πολιτισμού ή απλούς κινηματογραφόφιλους
για να δουν τις ταινίες: η είσοδος των
προβολών ήταν ελεύθερη. Και το κοινό
τους ανταπέδωσε τη χειρονομία γεμίζοντας την αίθουσα. Από τις οκτώ ταινίες,
οι οποίες προβλήθηκαν στο Ντομ να κί-
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Събитието
Тео Ангелопулос. И въпреки че неговият
На прожекцията на „Никога в неде- „Плахата стъпка на щъркела“ (1991) моля“ (1960, носител на „Оскар“ за музи- же да се стори малко отвлечен и муден
ка) зрителите се забавлявахме толко- на много зрители, имената на Жан Моро
ва много, че на всяка песен пляскахме и Марчело Мастрояни бяха изпълнили
с ръце в такт. Настроението на филма залата и с правостоящи.
и усмивката на Мелина Меркури са така заразителни, че затъмниха лекия на- Кулинарната изненада
ивитет на историята.
„Щипка лют пипер“ (2003) забърква
сюжетните линии на историята си чрез
Българската следа
метафората за готвенето. Подобно на
„Вишнева градина“ (1999) ми беше особе- интересно блюдо, той бе богат на съсно интерсен, защото е класически прочит тавки и умело съчетани подправки – от
на Чеховата пиеса от режисьора на „Зорба драма до комедия, изгнаничество, доГъркът“ Михалис Какоянис и в него участ- верие и приятелство. Филмът е успешват редица качествени европейски актьо- но продаден в почти всяка европейска
ри, сред които и нашият Ицко Финци.
страна и напълно си заслужава.

Името

Разочарованието

Най-известното име в Седмицата беше

„Готината банда“, филм, предизвикал

νοτο μεταξύ 22 και 26 Οκτωβρίου, τρεις
είχαν ειδικά επιλεγεί από τους έλληνες
διοργανωτές. Ευχάριστο είναι, ότι επιθυμούν του χρόνου η Εβδομάδα να μετεξελίχθεί σε Ημέρες και του ελληνικού πολιτισμού στη χωρα μας, κάτι το οποίο θα
διευρύνει τους ορίζοντες του ελληνικού
menu-(λίστα επιλογής) για τους περισσότερους Βούλγαρους, η οποία εξαντλείται κυρίως με λέξεις όπως συρτακι, ούζο
και Μαρία Κάλλας.

κλασική κινηματογραφική ανάγνωση του
έργου αυτού του Τσέχοφ από τον σκηνοθέτη του «Αλέξη Ζορμπά», τον Μιχάλη Κακογιάννη, και με τη συμμετοχή πολλών διάσημων Ευρωπαίων ηθοποιών μεταξύ των
οποίων και ο δικός μας Ίτσκο Φίντζι.

Το γεγονός

Στην προβολή της βραβευνμένης με
«Όσκαρ» μουσικής ταινίας «Ποτέ την Κυριακή» (1960), οι θεατές διασκεδάσαμε τόσο
πολύ, ώστε το κάθε τραγούδι συνοδευόταν
από παλαμάκια, που κρατούσαν τον ρυθμό.
Το μπρίο της ταινίας και το χαμόγελο της
Μελίνας ήταν τόσο μεταδοτικά, που επισκίασαν την ελαφρώς ναϊβ πλοκή του έργου.

Το βουλγάρικο ίχνος

«Βυσσινόκηπος» (1999) προκάλεσε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον μου, επειδή αποτελεί

Το όνομα

Το πιο γνωστό όνομα της Εβδομάδας ήταν
εκείνο του Θεόδωρου Αγγελόπουλου. Και
παρ’ ότι το δικό του «Μετέωρο βήμα του
πελαργού» (1991) ίσως φανεί λίγο αφηρημένο και βραδικίνητο (муден) σε πολλούς
από τους θεατές, τα ονόματα της Ζαν Μορό
και του Μαρτσέλο Μαστροιάνη θα γέμιζαν
την αίθουσα ακόμη και με όρθιους.

Η γαστρονομική έκπληξη

Η «Πολίτικη κουζίνα» (2003) μαγειρεύει
την πλοκή της ιστορίας της μέσω της μεταφοράς της μαγειρικής τέχνης. Ομοίως μ’
ενα νόστιμο έδεσμα ήταν πλούσια σε συστατικά και επιδέξιους συνδυασμούς μαχαρικών: από το δράμα ως την κωμωδία, την
εξορία, ετην εμπιστοσύνη και τη φιλία. Η

вероятно доста спорове при излизането си през 1983, може да се похвали с
чудесна операторска работа, приятен
музикален подбор и интересна сценография, но уви, не и с острата социална
сатира, за която претендира да бъде.

И още...

Странната комедия, изпълнена с щури
ситуации, „В добра компания“ (2000),
трогателната драма „Гаснеща светлина“ (2000) за 12-годишно момче, надарено с музикален талант, но и обречено да ослепее и носталгичният „На път
към хана“ (2003), който ни върна в началото на XX век, оформиха окончателния ми нов и богат на жанрове вкус
за гръцкото кино.

ταινία έχει κάνει θραύση στα ταμεία σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και είναι
αντάξια της φήμης της.

Η απογοήτευση

Η «Γλυκιά συμμορία», μία ταινία, η οποία
μάλλον θα προκάλεσε πολλές συζυτήσεις
όταν προβλήθηκε για πρώτη φορά το 1983,
έχει να επιδείξει θαυμάσια δουλειά του οπερατέρ, ευχάριστη επιλογή μουσικής και ενδιαφέρουσα σκηνογραφία, όμως φευ! – όχι
και τη δριμύ κοινωνική σάτιρα την οποία
φιλοδοξεί να εμπεριέχει.

Και ακόμη...

Η παράξενη κωμωδία «Ένας κι ένας» (2000)
γεμάτη τρελλές καταστάσεις, το συγκινητικό δράμα «Το φως που σβήνει» (2000) για
το δωδεκάχρονο αγόρι προικισμένο με ασυνήθιστο μουσικό τάλεντο, όμως καταδικασμένο μια μέρα να τυφλωθεί, και το νοσταλγικό «Το χάνι» (2003), το οποίο μας γύρισε
στις αρχές του 20 αιώνα, σχημάτισαν την
τελική μου και πλούσια σε κινηματογραφικά είδη γεύση του ελληνικού σινεμά.
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Планинските курорти –
възможности за
всеки вкус
Владимир Казасов

Τα ορεινά θέρετρα –
δυνατότητες για
κάθε γούστο
Βλαντιμίρ Καζάσοβ

Н

ад 30% от територията на България е заета от високопланински терени. През последните години българските ски-курорти претъпяха
бързо развитие и модернизация и в момента на много места
се предлагат първокласни услуги. Дали ще предпочетете да се
обърнете към туроператор, или
ще организирате почивката си
сами, ето най-важните неща, които трябва да знаете, за да направите избора си.

Витоша – на една ръка
разстояние от София

От зимните курорти в България найблизо до столицата е Витоша. Освен че
е красива, планината предлага на любителите на зимните спортове и няколко писти с различна трудност, като
има подходящи за почти всякакви нива на подготвеност.
Общата дължина на ски пистите е 29 километра, като най-дългата е 5 км. Курортът разполага с 6 влека, 4 седалкови лифта и 1 кабинков. Близостта до най-големия град в България (само 22 километра
от центъра на София) е голямо предим-
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ство за онези, които искат през деня да
карат по пистите, а вечер да имат голям
избор от ресторанти, заведения за бързо
обслужване, клубове, барове и дискотеки. Ски-центърът „Алеко“ е разположен
на 1800 м надморска височина по североизточните склонове на Черни връх
(2290 м – най-високия връх на Витоша).
Средната температура на въздуха през
най-студения месец януари е -6°C. Основен недостатък на Витоша е сравнително
по-кратката продължителност на скиорския сезон – 120 дни, както и огромният
наплив на столичани през уикендите.

Банско – новото
предизвикателство

Един от най-новите и същевременно
най-развитите ски центрове в България е Банско, разположен в подножието
на Пирин планина, на 145 км от София –
разстояние, което се преодолява за около
два часа и половина. По-малко от 250 км,
пък е пътят от Солун до Банско, като поголямата част преминава по магистрала,
което улеснява придвижването.

Π

άνω από 30% του εδάφους
της Βουλγαρίας καταλαμβάνεται από υψηλή ορεινή επιφάνεια. Τα τελευταία χρόνια τα βουλγάρικα χιονοδρομικά κέντρα γνώρισαν
μία ραγδαία ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό, και αυτή τη στιγμή υπάρχουν
πολλά μέρη όπου προσφέρονται
εξαιρετικής ποιότητας υπηρεσίες.
Ανεξαρτήτως του εάν προτιμήσετε
τις υπηρεσίες ταξιδιωτικού γραφείου ή οργανώσετε μόνοι σας τις διακοπές σας, εδώ παραθέτουμε τα πιο
σημαντικά πράγματα που θά έπρεπε
να γνωρίζετε για να κανετε την επιλογή σας.

Βίτοσα – σε απόσταση
αναπνοής από τη Σόφια

Από τα χιονοδρομικά κέντρα της Βουλγαρίας το πιο κοντινό στην πρωτεύουσα
είναι το κέντρο της Βίτοσα. Εκτός από τις
ομορφιές του, το βουνό προσφέρει στους
λάτρεις των χειμερινών σπόρ και αρκετές
πίστες με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας,
αφού υπάρχουν κατάλληλες για σχεδόν
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Пирин е национален резерват, включен в Списъка на световното природно наследство на UNESCO. Планинският парк е осеян с езера, водопади, пещери, вековни дървета, исторически забележителности. Уникалната комбинация
от природни забележителности, добре
разработен ски курорт и исторически
град, изпълнен с живот, превръща Банско в модерно място за забавление. Всяка къща има своя собствена история,
която наистина може да направи почивката ви едно пътешествие към българските традиции. Типичните механи в
Банско притежават изключителен чар и
създават местна атмосфера с кухнята си
и висококачествена селекция от български вина. Повечето от тях предлагат народна музика на живо, а дискотеките и
нощните клубове обикновено затварят
чак в зори. Разбира се, всичко това привлича висока посещаемост и в пиковите
моменти може да се каже, че някога уютното градче е даже пренаселено.
Закътано между планините Пирин, Рила
и Родопи, Банско се радва на кратко горещо лято и продължителна мека зима.
Тя продължава толкова дълго, че последните скиори напускат курорта горе-долу
по времето, когато Черноморието посреща първите си летни гости. Официално
ски сезонът по пиринските склонове започва в средата на декември и приключва около 15 април.
Средната температура през най-студения месец януари тук е 1.9°C. Снеговалежът е обилен и осигурява постоянни
добри условия за ски, като покривката
достига дебелина до 2 м. Дори през миналата зима, когато цяла Европа се оплакваше от липса на сняг, при нас имаше в
изобилие, хвалят се банскалии.
Курортът разполага с 65 км ски писти, най-дългата от които е 16 км. Те са
от всички категории, така че изборът е
голям и за начинаещи, и за напреднали
скиори. Съоръженията, които обслужват терена, са 6 влека, 7 седалкови лифта и един осемместен кабинков. Има
писти с възможност за покриване с изкуствен сняг (общо 44 оръдия работят
за поддържане на постоянна снежна покривка) и такива, които са осветени и
предлагат прекрасен шанс за вълнуващо нощно каране. Това прави Банско
най-добре оборудвания и поддържан
ски център в България.

κάθε επίπεδο προόδου.
Στη Βίτοσα το συνολικό μήκος των πιστών για σκι είναι 29 χλμ, και η πιο μεγάλη απ’ αυτές έχει μήκος 5 χλμ. Το χιονοδρομικό διαθέτει 6 συρόμενους
αναβατήρες, 4 τελεφερίκ ανοιχτού τύπου
με καθίσματα και έναν κλειστού τύπου.
Η εγγύτητά του στη μεγαλύτερη πόλη
της Βουλγαρίας (απέχει μόνο 22 χιλιόμετρα από το κέντρο της Σόφιας) είναι
μεγάλο προτέρημα για εκείνους, που την
ημέρα θέλουν να κάνουν καταβάσεις
στις πίστες, ενώ το βράδυ τους προσφέρεται μεγάλη επιλογή εστιατορίων, ταχυφαγείων, κλαμπ, μπαρ και ντίσκο. Το
χιονοδρομικό κέντρο «Αλέκο» βρίσκεται
σε υψόμετρο 1800 μ., στις βορειοανατολικές πλαγιές της κορυφής Τσέρνι (2290
μ., της υψηλότερης κορυφής του Βίτοσα). Η μέση θερμοκρασία του αέρα τον
πιο κρύο μήνα, τον Ιανουάριο, είναι -6°.
Κύριο μειονέκτημα του Βίτοσα είναι η
σχετικά πιο σύντομη διάρκεια της σεζόν
για σκι, 120 μέρες, καθώς επίσης και οι
κάτοικοι της πρωτεύουσας που το κατακλύζουν τα Σαββατοκύριακα.

Μπάνσκο – η νέα πρόκληση

Ένα από τα πιο πρόσφατα και ταυτόχρονα πιο ανεπτυγμένα χιονοδρομικά κέντρα στη Βουλγαρία είναι το Μπάνσκο,
το οποίο βρίσκεται στις υπώρειες του
βουνού Πίριν σε απόσταση 145 χλμ. από
τη Σόφια. Η απόσταση αυτή καλύπτεται
μέσα σε περίπου δυόμιση ώρες. Μικρότερη από 250 χλμ. είναι η απόσταση Θεσσαλονίκη-Μπάνσκο και το μεγαλύτερο
μέρος αυτής εξυπηρετείται από αυτοκινητόδρομο, κάτι το οποίο διευκολύνει
κατά πολύ την μετακίνηση.
Το βουνό Πίριν έχει ανακηρυχθεί εθνικός
δρυμός και περιλαμβάνεται στον Κατάλογο παγκόσμιας φυσικής κληρονομιάς
της UNESCO. Το ορεινό πάρκο είναι διάστικτο από λίμνες, καταρράκτες, σπήλαια, αιωνόβια δέντρα, ιστορικά αξιοθέατα. Ο μοναδικός συνδυασμός φυσικών
καλλονών, καλά εκμεταλλευόμενου χιονοδρομικών εγκαταστάσεων και ιστορικής πόλης γεμάτη ζωή καθιστούν το
Μπάνσκο ιδανικό τόπο διασκέδασης. Το
κάθε σπίτι έχει τη δική του ιστορία, κάτι
το οποίο πραγματικά μπορεί να μετατρέψει την αναψυχή σας σε ταξίδι στη
βουλγάρικη παράδοση. Οι χαρακτηριστικές ταβέρνες (μεχανάδες) στο Μπάνσκο ακτινοβολούν εξαιρετική γοητεία
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και δημιουργούν τοπική ατμόσφαιρα με
την κουζίνα και την ποικιλία βουλγάρικων κρασιών α΄ διαλογής. Τα περισσότερα από αυτά έχουν ζωντανή μουσική,
ενώ οι ντισκοτέκ και τα νυχτερινά κλαμπ
συνήθως κλείνουν όταν αρχίζει να ξημερώνει. Φυσικά, όλα αυτά ευθύνονται για
τη μεγάλη επισκεψιμότητα και στις στην
υψηλή σεζόν μπορεί να λεχθεί ότι η πάλαι πότε γεμάτη θαλπωρή πολίχνη είναι
υπερβολικά κοσμοβριθής.
Κρυμμένο ανάμεσα στα βουνά Πίριν,
Ρίλα και τη Ροδόπη, το Μπάνσκο απολαμβάνει σύντομο καλόκαιρι με καύσωνα και παρατεταμένο ήπιο χειμώνα, ο
οποίος κρατάει τόσο πολύ ώστε οι τελευταίοι σκιέρ φεύγουν από το χιονοδρομικό περίπου την εποχή όταν η Μαύρη
Θάλασσα υποδέχεται τους πρώτους καλοκαιρινούς επισκέπτες της. Επίσημα η
χιονοδρομική σεζόν στις βουνοπλαγιές
του Πίριν αρχίζει στα μέσα Δεκεμβρίου
και τελειώνει περίπου στις 15 Απριλίου.
Η μέση θερμοκρασία τον πιο κρύο μήνα
εδώ, τον Ιανουάριο, είναι 1.9°. Οι χιονοπτώσεις είναι άφθονες και εξασφαλίζουν
συνεχώς καλές συνθήκες για σκι, αφού
το πάχος του χιονιού αγγίζει έως και 2 μ.
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Сред предимствата му е и разнообразието на възможностите за настаняване – от традиционни семейни хотелчета с уютни механи, в които се предлагат
ястия, приготвени по стари български
рецепти, до луксозни нови хотели 4 и 5
звезди. Това обаче се превръща и в основен недостатък – свръхзастрояването през последните години е довело до
ситуация, в която сградите никнат като
гъби. Дори в разгара на сезона има части на курорта, които приличат на строителна площадка. Освен това трябва да
бъдете внимателни, когато си правите резервация, защото някои от новите
квартали на Банско са доста отдалечени
от централната зона на града. За сметка
на това почти навсякъде качеството на
легловата база и храната е високо, а цените в резултат на голямата конкуренция са доста приемливи.
В Банско е помислено и за релакса след
тежкото натоварване през деня, както
и за забавленията на неизкушените от
ските. Повечето нови хотели имат закрити басейни и спа центрове, като най-добрият е „Залез спа“ в петзвездния хотел
„Кемпински Гранд Арена“. А вечер в някоя от многобройните механи по калдъръмените улички може да опитате домашно приготвените местни специалитети като капама и Катино мезе.

Пампорово – най-южният
европейски ски курорт

Пампорово е модерен курорт, основан
преди малко повече от 70 години в сърцето на величествената планина Родопи,
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дом на митичния музикант Орфей. Това
е най-южният ски център в Европа и найслънчевият планински почивен комплекс в България с идеална снежна покривка през целия сезон. Привлича посетители със славата на микроклимата си,
който е подходящ както за здрави хора,
така и за такива с дихателни проблеми.
Малко повече от 220 са километрите, които делят Пампорово от столицата, а до
Солун разстоянието е около 340 км. Климатът се отличава с мека зима заради
влиянието на Егейско море – около 120
слънчеви дни по време на ски сезона (и
тук той е от средата на декември до април), което прави карането на ски още
по-приятно. През този период средната
температура на въздуха е – 3°C.
Пампорово разполага с 25 км писти за
алпийски дисциплини с различна трудност, най-дългата от които е 4 км. Има и
30 км писти за дълго бягане, а също необходимата ски екипировка и опитни
инструктори. Десетина ски гардероба
разполагат с над 2000 карвинг комплекта ски от световноизвестните фирми
Atomic, Head, Orion. Девет влека и 5 седалкови лифта осигуряват безпроблемното придвижване до пистите.
Курортът не дава възможност за нощно
каране, но има съоръжения за изкуствен сняг с обща дължина на заснежаване
2134 м. Тя позволява пистите да се покрият със сняг, още преди да започнат обилните снеговалежи, както и да се поддържа снежната покривка през целия сезон.
За децата до 8-годишна възраст има ски
детска градина, в която те могат да пре-

Ακόμη και πέρυσι, όταν παντού στην Ευρώπη παραπονιόντουσαν για έλλειψη χιονιού, τα βουνά μας ήταν λευκοντυμένα
με άφθονο χιόνι, καμαρώνουν οι κάτοικοι του Μπάνσκο.
Το χιονοδρομικό διαθέτει 65 χλμ πίστες
για σκι, η μεγαλύτερη από τις οποίες έχει
μήκος 16 χλμ. Ανήκουν σε όλες τις κατηγορίες κι έτσι υπάρχει μεγάλη επιλογή τόσο για τους αρχάριους, όσο και για
τους προχωρημένους σκιέρ. Οι εγκαταστάσεις οι οποίες τις εξυπηρετούν, είναι
6 συρόμενοι αναβατήρες, 7 τελεφερίκ με
καθίσματα και ένα οκταθέσιο κλειστού
τύπου. Υπάρχουν πίστες που προσφέρουν
τη δυνατότητα κάλυψης με τεχνητό χιόνι
(συνολικά 44 «κανόνια» λειτουργούν για
την εξασφάλιση μόνιμης στρώσης χιονιού), καθώς και άλλες οι οποίες είναι φωταγωγημένες και προσφέρουν θαυμάσιες
ευκαιρίες για συναρπαστικές νυχτερινές
καταβάσεις. Αυτό καθιστά το Μπάνσκο
το καλύτερα εξοπλισμένο και συντηρούμενο χιονοδρομικό κέντρο της Βουλγαρίας.
Ανάμεσα στα πλεονεκτήματά του συγκαταλέγονται και οι ποικίλες δυνατότητες
κατάλυσης: από παραδοσιακούς οικογενειακούς ξενώνες με την θαλπωρή των
ταβερνών τους σε παραδοσιακό στύλ,
όπου προσφέρονται εδέσματα μαγειρεμένα με βάση παλιές βουλγάρικες συνταγές, ως τα πολυτελή καινούργια ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων. Αυτό όμως μπορεί
να αποδειχτεί και βασικό μειονέκτημα:
η υπερβολική οικοδόμηση τα τελευταία
χρόνια οδήγησε σε μία κατάσταση στην
οποία τα κτίρια ξεφυτρώνουν σαν μανι-
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карат целия ден и да направят първите
си стъпки в спорта. За по-големите също
се предлагат различни курсове – от начинаещи в клас А до клас D за придобиване на професионална квалификация.
Прочутото родопско гостоприемство,
красивите багри, втъкани в родопските халища и губери, гласовитите родопчани и приготвяните вкусни чевермета
придават незабравим чар на престоя на
гостите в Пампорово.
Курортът разполага с голяма леглова
база, разпределена във всички катего-

τάρια. Ακόμη και στην περίοδο αιχμής
της τουριστικής σεζόν υπάρχουν μέρη
του χιονοδρομικού τα οποία θυμίζουν
εργοτάξιο. Εκτός απ’ αυτό πρέπει να είσαστε προσεκτικοί όταν κάνετε τις κρατήσεις επειδή μερικές από τις κανούργιες συνοικίες του Μπάνσκο είναι αρκετά
απομακρυσμένες από το κέντρο της πόλης. Αντίθετα, σχεδόν παντού η ποιότητα των κλινών και του φαγητού είναι
υψηλή, ενώ σαν αποτέλεσμα του έντονου ανταγωνισμού οι τιμές είναι αρκετά
αποδεκτές.
Στο Μπάνσκο έχουν προνοήσει και για
τη χαλάρωση μετά από την ένταση της
ημέρας, καθώς και για τη διασκέδαση
όσων δεν δελεάζονται από το σκι. Τα
περισσότερα νέα ξενοδοχεία διαθέτουν
πισίνες κλειστού τύπου και spa, ενώ το
καλύτερο είναι το «Ζάλεζ» spa στο ξενοδοχείο πέντε αστέρων “Kempinsky
Grand Arena”. Τα βράδια σε κάποια από
τις πολλές ταβέρνες στα παλιά δρομάκια
με τα καλντιρίμια μπορείτε να δοκιμάσετε τις ντόπιες σπιτικές σπεσιαλιτέ όπως
είναι ο “Kαπαμάς” και “Κάτινο μεζέ”.

Παμπόροβο - το πιο νότιο
χιονοδρομικό της Ευρώπης

Το Παμπόροβο είναι ένα σύγχρονο θέρετρο, το οποίο δημιουργήθηκε πριν από
περίπου 70 χρόνια στην καρδιά του πιο
επιβλητικού βουνού της Βουλγαρίας, της
Ροδόπης, όπου κατοικούσε ο μυθικός μουσικός, ο Ορφέας. Είναι το πιο νότιο χιονοδρομικό κέντρο της Ευρώπης και το πιο
ηλιόλουστο ορεινό τουριστικό συγκρότημα στη Βουλγαρία με ιδανικό χιονοσκέπα-
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στο περιβάλλον καθ’ όλη τη διάρκεια της
σεζόν. Προσελκύει τους επισκέπτες με τη
φήμη του μικροκλίματός του, το οποίο είναι κατάλληλο τόσο για ανθρώπους με
καλή υγεία, όσο και γι’ αυτούς που πάσχουν από αναπνευστικά προβλήματα.
Το Παμπόροβο απέχει λίγο παραπάνω από
220 χλμ από την πρωτεύουσα, ενώ η απόσταση μέχρι τη Θεσσαλονίκη είναι περίπου 340 χλμ. Χαρακτηριστικός για το κλίμα του είναι ο ήπιος χειμώνας λόγω της
πνοής του Αιγαίου πελάγους: γύρω στις
120 μέρες ηλιοφάνειας κατά τη διάρκεια
της χειμερινής σεζόν (η οποία διαρκεί εδώ
από τα μέσα Δεκεμβρίου έως τον Απρίλιο),
κάτι το οποίο καθιστά το σκι ακόμη πιο
ευχάριστο σπορ. Κατά την περίοδο αυτή η
μέση θερμοκρασία του αέρα είναι - 3°C.
Το Παμπόροβο διαθέτει 25 πίστες αλπικού τύπου διαφορετικού βαθμού δυσκολίας και το μεγαλύτερο μήκος μιάς
απ’ αυτές είναι 4 χλμ. Υπάρχουν και 30
χλμ πίστες για σκι μεγάλων αποστάσεων
(αντοχής), ο απαραίτητος εξοπλισμό για
σκι και έμπειροι εκπαιδευτές του σκι. Οι
περίπου δέκα αποθήκες εξοπλισμού για
σκι και καταστήματα ενοικίασης εξοπλισμού διαθέτουν πάνω από 2000 carvingset για σκι από εταιρείες παγκοσμίου φήμης, οπως οι Atomic, Head, Orion. Εννέα
συρόμενοι αναβατήρες και 5 σχοινοσυρμούς καθισμάτων μεταφοράς χιονοδρόμων εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη μετακίνηση στις πίστες.
Το χιονοδρομικό προσφέρει τη δυνατότητα νυχτερινών κατάβασεων, υπάρχει
και εξοπλισμός για τεχνητό χιόνι συνολικού μήκους 2 134 μ. Αυτό επιτρέπει οι
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рии. За съжаление част от старите хотели все още не са претърпели основен ремонт, така че е добре да разгледате снимки в интернет, преди да направите резервация. Има, разбира се, и много нови и
реновирани места с прекрасни условия.
Сред тях са петзвездните „Пампорово“ и „Орловец“, също така „Мургавец“,
„Финландия“, „Елина Палас“, „Перелик“

ние ще може да се вземе за 35-40 минути.
Курортът с над вековна традиция предлага възможности за всякакви зимни
спортове – алпийски ски, крос-кънтри,
ски скокове и биатлон. Снежни оръдия
и осветление за нощно спускане осигуряват на гостите почти постоянни възможности за каране през зимния сезон.
Един кабинков, 3 седалкови лифта и

(4 звезди) и новопостроените комплекси с напълно оборудвани апартаменти и студия – „Лапландия“, „Роял Хаус“,
„Манастира“ и „Горски кът“. При избора
си на ресторант е добре да се опирате на
стария и изпитан туристически принцип: сядайте там, където има много хора.
Дори в разгара на сезона в курорта съществуват заведения, които остават полупразни и за това си има причина.
Съвсем наблизо до Пампорово се намира село Момчиловци, което примамва
любителите на неутъпканите пътеки и
екстремните спортове с възможността
да се кара на ръба на риска.

14 влека се грижат за бързото придвижване на туристите. Всички категории
скиори могат да опитат възможностите си на четири черни писти (едната от
които преминава в червена), 12 червени и две сини. Общата им дължина е 58
км, а най-дългата е 6 км. Най-стръмните участъци няма да разочароват любителите на високите скорости и трудните
спускания. Сред тях се откроява пистата
Ястребец, която е с най-голяма денивелация (860 м) и започва от около 2700 м
надморска височина. Неслучайно именно Боровец е бил домакин на състезания за световни и европейски купи. Ски
училището тук е известно като едно от
най-добрите в България. Има повече от
200 инструктори, като някои от тях са
бивши професионални състезатели.
Някогашната гордост на курорта, огромните алпийски хотели „Самоков“ и
„Рила“ в центъра, вече са доста повехнали, макар че все още се предлагат от
туроператорите (вероятно заради голямото разнообразие от услуги като например басейн с олимпийски размери,

Боровец – вековни гори
и безкрайни писти

Най-старият специално основан български планински курорт Боровец (датира от 1896 г.) е разположен на 1350 метра
надморска височина по северните склонове на Рила, сред впечатляващи борови
гори. От София до Боровец се стига само
за около час, но след изграждането на магистрала сега 65-километровото разстоя-
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πίστες να καλυφθούν από χιόνι ακόμη
πριν αρχίσουν οι μεγάλες χιονοπτώσεις,
καθώς επίσης να παραμείνουν χιονοσκέπαστες καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.
Για τα παιδιά ηλικίας έως 8 ετών υπάρχει σκι παιδικός σταθμός, όπου μπορούν
να απασχοληθούν όλοι την μέρα και να
κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο σπορ
αυτό. Για τους μεγαλύτερους προσφέρονται επιπλέον διαφορετικά μαθήματα:
από εκείνα για αρχάριους της τάξης А
μέχρι την τάξη D έως άλλα για απόκτηση επαγγελματικής κατάρτισης.
Η ξακουστή φιλοξενία των κατοίκων της
Ροδόπης, τα όμορφα χρώματα υφασμένα
στα χαλιά και τις βελέντζες της περιοχής,
οι εντυπωσιακές φωνές των ανθρώπων
της Ροδόπης και τα πεντανόστιμα αρνιά
στη σούβλα προσδίδουν ανεπανάληπτη
γοητεία στη διαμονή των επισκεπτών του
Παμπόροβο. Το χιονοδρομικό κέντρο διαθέτει μεγάλο αριθμό κλινών, οι οποίες
κατανέμονται σε όλες τις κατηγορίες. Δυστυχώς μερικά από τα παλιά ξενοδοχεία
δεν έχουν ακόμη ανακαινιστεί ριζικά, γι’
αυτό καλο θα ήταν πριν κάνετε κράτηση
να κοιτάξετε τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Υπάρχουν, βέβαια, και πολλά καινούργια και ανακαινισμένα καταλύματα
όπου οι συνθήκες είναι θαυμάσιες. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται τα ξενοδοχεία πέντε αστέρων «Παμπόροβο» και
«Ορλόβετς», επίσης τα «Μούργκαβετς»,
«Φινλάνδια», «Ελίνα Παλας», «Περελίκ»
(4 αστέρων) και τα νεόδμητα συγκροτήματα με πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα και studios «Λαπλάνδια», «Royal
House», «Μαναστίρα» και «Γκόρσκι κατ».
Όταν επιλέγετε εστιατόριο, η καλύτερη
συμβουλή είναι να ακολουθήσετε την παλιά και δοκιμασμένη τουριστική συνταγή:
καθίστε εκεί, όπου υπάρχει πολύς κόσμος.
Ακόμη και στην περίοδο αιχμής της σεζόν
υπάρχουν μισοάδεια μαγαζιά και σίγουρα
θα υπάρχει λόγος γι’ αυτό.
Πολύ κοντά στο Παμπόροβο βρίσκεται
το χωριό Μομτσίλοβτσι, το οποίο δελεάζει τους λάτρεις των μη-πεπατημένων
μονοπατιών και των εξτρήμ σπορ με τις
δυνατότητες επικίνδυνων κατάβασεων.

Μπόροβετς: αιωνόβια δάση
και ατελείωτες πίστες

Το παλαιότερο βουλγάρικο χιονοδρομικό θέρετρο δημιουργημένο αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, το Μπόροβετς
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барове и ресторанти, конферентни зали и т. н.). Все пак препоръчително е да
отседнете в някой от новопостроените
или реновирани хотели. Сред тях се откроява петзвездният „Ястребец“, който
има уникално местоположение на самата писта, както и четиризвездните The
Lodge и Lion. Добър избор са и комплексите с малки апартаментчета като „Вила Парк“ и „Флора“.
Боровец изобилства от барове, кафенета,
клубове и дискотеки. Тук нощният живот буквално кипи. Това е най-вълнуващият зимен курорт по отношение на забавленията в малките часове. Двете основни улици на курорта са осеяни с малки ресторантчета. Тези, които са станали
любими на туристите, веднага се забелязват по оживлението и пълните маси.
Сервира се най-вече традиционна българска кухня. Персоналът от дълго време обслужва чуждестранни гости и служителите с право имат репутацията на
професионалисти. Повечето заведения
работят до зори и предлагат добри цени
и специални промоции.
Боровец е и изходна точка за няколко
много интересни маршрута в планината. От последната спирка на кабинковия
лифт само половин час е пътят до красивите езера в подножието на Мусала –
най-високия връх на Балканите.

Медицински
услуги

За съжаление опасностите, които
крие планината и травмите са съпътстваща част от ски спорта, затова в
повечето планински комплекси ски
патрулът за спешни случаи е в готовност 24 часа в денонощието. В подножието на много от пистите има линейки и медицински центрове с лекари и медицински сестри, готови да
окажат първа помощ. Всички курорти разполагат с аптеки. В близките
по-големи градове има многофункционални болници и зъболекарски
кабинети. За някои лекарски и всички зъболекарски услуги трябва да
се плаща в брой в клиниките. Те, от
своя страна, са длъжни да осигурят
необходимите сметки, рецепти и фактури, описващи услугата и нейната цена, така
че да потвърдите разходите пред вашата застрахователна компания.

(χρονολογείται από το 1896), βρίσκεται
σε υψόμετρο 1350 μ στις βόρειες πλαγιές
του βουνού Ρίλα, ανάμεσα σε υποβλητικά ελατοδάση. Από τη Σόφια μέχρι το
Μπόροβετς θέλετε μονο μία ώρα για να
πάτε, αλλά μετά την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου η απόσταση των 65 χλμ
καλύπτεται μέσα σε 35-40 λεπτά.
Το θέρετρο με παράδοση μεγαλύτερη του
ενός αιώνα προσφέρει δυνατότητες παντός τύπου χειμερινού αθλήματος: σκι
αλπικού τύπου, cross-country, σκι άλματα
και διάθλου. Οι εγκαταστάσεις για τεχνητό χιόνι και ο φωτισμός νυχτερινής κατάβασης εξασφαλίζουν στους επισκέπτες τη
δυνατότητα να κάνουν σκι σχεδόν χωρίς
διακοπή κατά τη χειμερινή σεζόν. Ένας
κλειστός σχοινοσυρμός καθισμάτων μεταφοράς χιονοδρόμων και 14 αναβατήρες φροντίζουν για την ταχεία εξυπηρέτηση των τουριστών. Όλες οι κατηγορίες
των σκιέρ μπορούν να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους σε τέσσερεις μαύρες πίστες (η μία απ’ αυτές μετεξελίσσεται σε
κόκκινη), 12 κόκκινες και δύο γαλάζιες. Το συνολικό τους μήκος είναι 58 χλμ.,
ενώ η μεγαλύτερη έχει μήκος 6 χλμ. Τα πιο
απότομα τμήματα δεν θα απογοητεύσουν
τους λάτρεις των μεγάλων ταχυτήτων και
των δύσκολων καταβάσεων. Ανάμεσα σ’
αυτές ξεχωρίζει η πίστα «Γιάστρεμπετς», η
οποία έχει τη μεγαλύτερη υψομετρική δι-

Ιατρική
περίθαλψη

Δυστυχώς το άθλημα του σκι συνοδεύεται
από τους κινδύνους που εγκυμονεί το βουνό και από ενδεχόμενα τραύματα, γι’ αυτό
στα περίσσοτερα ορεινά συγκροτήματα τα
σωστικά συνεργεία για αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών βρίσκονται σε ετοιμότητα
24 ώρες το εικοσιτετράωρο. Στη βάση της πίστας υπάρχουν ασθενοφόρα και ιατρεία με
γιατρούς και νοσοκόμες πανέτοιμες να παρέχουν πρώτες βοήθειες. Σε όλα τα χιονοδρομικά υπάρχουν φαρμακεία. Στις πλησιέστερες
μεγαλύτερες πόλεις υπάρχουν πολυκλαδικά
νοσοκομεία και οδοντιατρεία. Μερικές ιατρικές και όλες οι οδοντιατρικές υπηρεσίες πρέπει να πληρώνονται με μετηρητά στις κλινικές. Εκείνα με τη σεριά τους είναι υποχρεωμένα να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες αποδείξεις ή παραστατικά έγγραφα, συνταγές
και τιμολόγια με περιγραφή της προσφερόμενης υπηρεσίας και της τιμής της, έτσι ώστε να δικαιολογήσετε τα έξοδα σας στην ασφαλιστική σας εταιρεία.
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αφορά (860 μ) και αρχίζει από υψόμετρο
περίπου 2700 μ. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ακριβώς στο Μπόροβετς φιλοξενήθηκαν αγώνες για το παγκόσμιο και
το ευρωπαϊκό κύπελλο. Η τοπική σχολή
για σκι φημίζεται ως ένα από τα καλύτερα
της Βουλγαρίας. Υπάρχουν πάνω από 200
εκπαιδευτές και μερικοί απ’ αυτούς είναι
πρώην επαγγελματίες σκιέρ.
Το πάλαι ποτέ καύχημα του θερέτρου, τα
μεγάλα ξενοδοχεία αλπικού τύπου «Σάμοκοβ» και «Ρίλα» στο κέντρο του, φέρουν σημάδια φθοράς, παρόλο που ακόμη συγκαταλέγονται στις προσφορές
των ταξιδιωτικών γραφείων (πιθανόν
λόγω της ευρείας γκάμας υπηρεσιών που
προσφέρουν, όπως π.χ. πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων, μπαρ και εστιατόρια,
αίθουσες συνεδριών κ.α.) Παρα ταύτα
προτιμότερο είναι να καταλύσετε σε κάποιο από τα νεόδμητα ή ανακαινισμένα
ξενοδοχεία. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το
πέντε αστέρων «Γιάστρεμπετς», το οποίο
βρίσκεται σε μοναδική θέση – πάνω από
την ίδια την πίστα – καθώς και τα τεσσάρων αστέρων «The Lodge» και «Lion».
Καλή επιλογή επίσης είναι τα συγκροτήματα μικρών διαμερισμάτων, όπως το
«Βίλα Παρκ» και «Φλώρα».
Στο Μπόροβετς υπάρχει μεγάλη επιλογή
από μπαρ, καφετέριες, κλαμπ και ντισκοτέκ. Εδώ ο τόπος πραγματικά ζει με τον
παλμό της νυχτερινής ζωής. Πρόκειται
για το πιο συναρπαστικό από τα χειμερινά θέρετρα της Βουλγαρίας όσον αφορά
τη μεταμεσονύχτια διασκέδαση. Στους
δύο κεντρικούς δρόμους του χιονοδρομικού είναι διάσπαρτα μικρά φαγάδικα. Δεν
είναι δύσκολο να εντοπίσετε εκείνα που
έχουν γίνει αγαπημένα στέκια των τουριστών μόλις δείτε τη ζωηρή ατμόσφαιρα
και τα γεμάτα τραπέζια. Σερβίρεται κυρίως παραδοσιακή βουλγάρικη κουζίνα.
Το προσωπικό εδώ έχει πολύχρονη πείρα στην εξυπηρέτηση ξένων επισκεπτών
και οι υπάλληλοι δικαιολογημένα φημίζονται για τον επαγγελματισμό τους Τα
περισσότερα κέντρα είναι ανοιχτά μέχρι
το πρωϊ και έχουν καλές τιμές με ειδικές
διαφημιστικές προσφορές.
Το Μπόροβετς είναι το σημείο εκκίνησης
για μερικές πολύ ενδιαφέρουσες ορεινές
διαδρομές. Από το τέρμα του κλειστού
τελεφερίκ σε απόσταση μόνο μισής ώρας
βρίσκονται οι πανέμορφες λίμνες στους
πρόποδες της υψηλότερης κορυφής των
Βαλκανίων, της Μουσαλά.
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РОДОС –
ОСТРОВЪТ НА
ХЕЛИОС
ΡΟΔΟΣ: ΤΟ ΝΗΣΙ
ΤΟΥ ΉΛΙΟΥ

Н

Здравка МИХАЙЛОВА
Ζντράβκα Μιχάιλοβα

а картата Родос приличана делфин, който плува в Егейско море между Крит и малоазийското крайбрежие. Най-голям от Додеканезите, той
има кръстопътно разположение, което е причина и до днес в стария град да съжителстват различни култури и традиции. Разходката из калдъръмените му
улици ще ви отведат от Палата на Великия магистър на ордена
на рицарите йоанити, чието владение островът е бил в продължение на два века от 1309 до 1522, към хамами и джамии, към
еврейския квартал Джудека, където от няколко години към синагогата е открит и еврейски музей. Византийският катедрален
храм толерантно се издига редом със сводовете на готически
църкви. Турският Имарет – приют за бедни е разположен меж-
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τον χάρτη η Ρόδος μοιάζει με δελφίνι που πλέει στο Αιγαίο πέλαγος ανάμεσα στην Κρήτη και τις μικρασιατικές
ακτές. Το μεγαλύτερο από τα Δωδεκάνησα βρίσκεται σε
σταυροδρόμι, και αυτό στάθηκε η αιτία μέχρι και σήμερα στην
παλιά πόλη της Ρόδου να συνυπάρχουν διαφορετικοί πολιτισμοί και παραδόσεις. Μία βόλτα στα παλιά της δρομάκια θα
σας οδηγήσει στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου του Τάγματος των Ιωαννιτών ιπποτών, στη κατοχή των οποίων το νησί
έζησε για περισσότερους από δύο αιώνες (1309-1522), στα
χαμάμ και τα τζαμιά, στην εβραϊκή γειτονιά Τζουντέκα, όπου
εδώ και μερικά χρόνια στο χώρο της συναγωγής λειτουργεί
και εβραϊκό μουσείο. Σε μία έπίδειξη πνεύματος ανεξιθρησκίας αμέσως μετά υψώνεται ο βυζαντινός καθεδρικός ναός ( με
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ду църквите „Свети Апостоли“ и „Света
Параскева“. Християнското, мюсюлманското и еврейското гробище почиват едно до друго под сенките на кипарисите.
Старият град на Родос е обявен от ЮНЕСКО за паметник на световното културно-историческо наследство.
Пиндар казва, че при подялбата на земята между олимпийските богове богът на слънцето избрал Родос за своя
обител. Затова и Родос с неговия мек
климат е подходяща дестинация не само за онези които обичат морските ваканции през лятото, но и за любителите на средиземноморските ширини
през зимата. Неслучайно Родос е един
от най-посещаваните гръцки острови. Не само защото югоизточното му
крайбрежие е опасано от многобройни пясъчни плажове, но и защото ядрото на столичния му град представлява забележително запазен средновековен град. Тази старинна витрина е
пренаселена от около милион туристи
при добър сезон на фона на 110 000 постоянни жители, много от които чужденци. Още една причина да предпочетете да го посетите извън активния
сезон. Планът на древния Родос, който лежи под почти целия съвременен
град е проектиран от архитекта Хиподам от Милет. От един от най-организираните и процъфтяващи центрове
през елинистичната епоха, през Средните векове той изпада в периферията
на историческите събития, докато на
него не стъпват войните-монаси от ордена на свети Йоан в Йерусалим. Докато е в тяхно владение, неговото пристанище се превръща в преден пост на
Латинския Запад и в една от неговите врати към Ориента не само за търговията с копринени платове, зехтин,
шафран, вино и др., но и за движението на идеи. Международният състав на
рицарското войнство събрано от всички краища на Европа донася в Източното Средиземноморие отгласа от новаторски идеи за обществото, философията, изкуството.
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Миниатюрите от кодекс 6067, съхранявани в Националната библиотека в Париж, представляват едни от шедьоврите
на готическия изобразителен маниер. Текстовете, които те
илюстрират описват обсадата на Родос от турците през 1480
г. и събитията, свързани със съдбата на османския принц в
изгнание Джем, добре познат на българските читатели от
романа на Вера Мутафчиева „Случаят Джем“. След смъртта
на султан Мехмед II претенденти за трона му са двамата му
синове Баязид и Джем. След кърваво и жестоко съперничество надмощие печели Баязид и Джем намира убежище
при родоските рицари. Великият магистър на ордена Пиер
д’Обюисон го приема радушно, тъй като Джем е представлява непрестанна заплаха за Баязид и следователно гаранция за примирие с османците. За по-голяма сигурност през
1482 г. родоските рицари изпращат Джем в Оверн. В двора на папа Инокентий VIII в Рим кроят да бъде използван
в замисляния пореден кръстоносен поход, а след смъртта
на Инокентий новият папа Александър VI Борджия хвърля
турският принц в затвора. След като ограничава светската
власт на Борджия кралят на Франция Шарл VIII на свой ред
отвежда Джем, за да го използва за интересите си. Турски-
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τα χαρακτηριστικά τόξα γοτθικού ρυθμού). Το τούρκικο Ιμαρέτ
– κοινωνικό ίδρυμα με πτωχοκομείο, βρίσκεται μεταξύ των ορθόδοξων εκκλησιών των «Αγίων Αποστόλων» και της «Αγίας
Παρασκευής». Το χριστιανικό, το μουσουλμανικό και το εβραϊκό νεκροταφείο αναπαύονται δίπλα το ένα στ’ άλλο κάτω από
τους ίσκιους των κυπαρισσιών. Η παλιά πόλη της Ρόδου έχει
ανακηρυχθεί από την ΟΥΝΕΣΚΟ μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρορνομιάς.
Ο Πίνδαρος λέει ότι κατά τη μοιρασιά της γης από τους Ολύμπιους θεούς ο Θεός Ήλιος επέλεξε τη Ρόδο για ενδιαίτημά
του. Γι’ αυτό και το νησί με το ήπιο κλίμα είναι κατάλληλος προορισμός όχι μόνο για όσους αγαπούν τις καλοκαιρινές διακοπές στη θάλασσα, αλλά και για τους λάτρεις της μεσογειακής
ζεστασιάς τον χειμώνα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Ρόδος είναι ένα από τα ελληνικά νησιά με τον μεγαλύτερο αριθμό
τουριστών. Όχι μόνο επειδή οι νοτιοανατολικές της ακτές περιζώνονται από πολυάριθμες αμμουδιές και πλαζ, αλλά και εξ αιτίας του πυρήνα της παλιάς πόλης, ενός εξαιρετικά διατηρημένου μεσαιωνικού οικισμού. Αυτή η βιτρίνα-αντίκα υποδέχεται
στην αιχμή μιάς πετυχημένης σεζόν περίπου ένα εκατομμύριο
τουρίστες έναντι των 110 000 μόνιμων κατοίκων, πολλοί από
τους οποίους είναι ξένοι. Άλλος ένας λόγος για να προτιμήσετε να επισκεφθείτε το νησί εκτός περιόδους τουριστικού κατακλυσμού. Το πολεοδομικό σχέδιο της αρχαίας Ρόδου, το οποίο
κείται σχέδον κάτω απ’ όλη τη σύγχρονη πόλη ήταν έργο του
Ιππόδαμου του Μηλίσιου. Ένα από τα μεγαλύτερα και ακμάζοντα κέντρα της ελληνιστικής εποχής, στον Μεσαίωνα η πόλη
της Ρόδου βρέθηκε στο περιθώριο των ιστορικών γεγονότων,
ώσπου να πατήσουν το ποδι τους εκεί οι μοναχοί-στρατιώτες
του Τάγματος του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ. Όσο ήταν
στην επικράτεια τους το λιμάνι της Ρόδου μεταβλήθηκε σε προπύργιο της Λατινικής Δύσης και σε μία από τις πύλες της προς
την Ανατολή, όχι μόνο για το εμπόριο μεταξωτών υφασμάτων,
ελαιόλαδου, κρόκου, κρασιών κ.α., αλλά και για την κυκλοφορία ιδεών. Η διεθνής συντροφιά του ιπποτών, προερχόμενοι απ’
όλες τις ακρές της Ευρώπης, μετέφερε στην Ανατολική Μεσόγειο την απήχηση νεωτεριστικών ιδεών για την κοινωνία, τη
φιλοσοφία και τις τέχνες.
Οι μικρογραφίες του Κώδικα 6067, οι οποίες φυλάσσονται στην
Εθνική Βιβλιοθήκη στο Παρίσι, αποτελούν ένα από τα αριστουργήματα της γοτθικής εικαστικής τεχνοτροπίας. Τα κείμενα τα οποία εικονογραφούν περιγράφουν την πολιορκία της
Ρόδου από τους Τούρκους το 1480 και τα γεγονότα σχετικά με
την τύχη του εξόριστου Οθωμανού πρίγκιπα Τζέμ (ή Τζιτζίμ),
πολύ καλά γνωστού στους Βούλγαρους αναγνώστες από το μυθιστόρημα της ιστορικού και συγγραφέα Βέρα Μουταφτσίεβα
«Τζέμ, ο ικέτης της Ανατολής» (κυκλοφορεί στα ελληνικά από
τις εκδ. «Λιβάνη»). Μετά τον θάνατο του σουλτάνου Μωάμεθ
Β΄ του Πορθητή τον θρόνο του διεκδίκησαν οι δύο γιοί του, ο
πρωτότοκος και νόμιμος διάδοχος Βαγιαζήτ και ο Τζεμ. Ύστερα
από σκληρή και αιματηρή αντιζηλεία το πάνω χέρι πήρε ο Βαγιαζήτ και ο Τζεμ ζήτησε άσυλο από τους Ιππότες της Ρόδου. Ο
Μεγάλος Μάγιστρος του τάγματος Πιέρ ντ’ Ωμπυσόν τον δέχθηκε θερμά, επειδή ο Τζεμ αποτελούσε μόνιμη απειλή για τον
Βαγιαζήτ και επομένως εγγύηση για ενδεχόμενη εκεχειρία με
τους Οθωμανούς. Η οργή του Βαγιαζήτ Β΄ και η επιθυμία του
για εκδίκηση καταδίωξε τον Τζεμ και στη Ρόδο, όπου έστειλε
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μισθοφόρους για να φονεύσουν ή να δηλητηριάσουν τον αδελφό του. Μετά την
αποκάλυψη αυτών των σχεδίων, έγιναν
διαπραγματεύσεις ειρήνης των Οθωμανών με το Τάγμα των Ιπποτών της Ρόδου
και οι ιππότες έστειλαν τον Τζεμ στην
Ώβερνη. Έκτοτε ο πρίγκιπας οδηγούνταν από το ένα φρούριο των Ιπποτών
στο άλλο, εξακολουθώντας για αρκετό
καιρό να πιστεύει ότι θα γινόταν ο σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Κατέληξε παιχνίδι της πολιτικής των χριστιανών ηγεμόνων και ενώ η «τιμή» του σε
χρυσά δουκάτα ανέβαινε συνεχώς, τελικά
ο Τζεμ πέθανε, μάλλον δηλητηριασμένος,
στη Νεάπολη. Πλέον με λυμένα τα χέρια
ο σουλτάνος Βαγιαζήτ άρχισε να επιτίθεται όλο και πιο σφοδρά στη Ρόδο. Σύμφωνα με τη μουσουλμανική παράδοση στην
παλιά πόλη της Ρόδου ακόμη σώζεται το
λεγόμενο «Σπίτι του Τζεμ», όπου ο Μεγάλος Μάγιστρος ντ’ Ωμπυσον φυγάδευσε
τον εξόριστο Οθωμανό πρίγκιπα.
Οι μεταπτώσεις στην ιστορία της Ρόδου
εξακολούθησαν και τον 20 αι. Το 1912 η
Οθωμανική αυτοκρατορία παραχώρησε
τα Δωδεκάνησα στην Ιταλία μετά από
τον πόλεμο για την Τριπολιτανία και την
Κηρυναϊκή και αυτά παρέμειναν ιταλοκρατούμενα μέχρι το 1947 όταν επίσημα προσαρτήθηκαν στον εθνικό κόρμο.
Αυτό εξηγεί γιατί τα Δωδεκάνησα μαζί
με τα Ιόνια νησιά εξακολουθούν μέχρι
σήμερα να είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς στην Ελλάδα για
τους Ιταλούς. Κατά την περίοδο της φασιστικής διακυβέρνησης του Μουσσολίνι
άρχισε και η αναπαλαίωση των μεσαιωνικών οχυρώσεων και κτιρίων στην παλιά
πόλη. Το πιο επιβλητικό απ’ αυτά είναι
το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Το
Αρχαιολογικό μουσείο της Ρόδου στεγάζεται στο πάλαι ποτέ νοσοκομείο, ένα
από τα πιο σημαντικά κτίσματα για τους
Ιωαννίτες δεδομένου ότι η περίθαλψη
των αρρώστων και των φτωχών θεωρούνταν ανέκαθεν αποκλειστική αποστολή
του τάγματος. Πολυάριθμα βιτρώ, ρόδακες και έντοιχισμένες μαρμάρινες πλάκες
με τους θηρεούς του πολύγλωσσου τάγματος διακοσμούν τους απέριττους τοίχους του Παλατιού.
Στην παλιά πόλη θα μπορούσατε να βρεθείτε περνώντας κάτω από μία των έντεκα πυλών του οχυρωματικού τείχους που
σώζονται μέχρι σήμερα. Η βόλτα στα
βοτσαλωτά δρομάκια κάτω από τις το-
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ят принц умира по необяснима причина като заложник в
лагера на Шарл VIII. Вече с развързани ръце султан Баязид
започва все по-смело да атакува Родос. Според мюсюлманското предание в стария град на Родос и до днес съществува
така наречената Къща на Джем, където Великият магистър
д’Обюисон дава подслон на турския принц в изгнание.
Бурната история на Родос продължава и през 20 век. През
1912 г. Османската империя отстъпва Додеканезите на Италия след войната за Триполитания и Киренайка и те остават
италианска територия до 1947 г., когато официално са присъединени към Гърция. Затова и до днес Додеканезите наред
с Керкира и йонийските острови продължават да бъдат любима туристическа дестинация за италианците. По време на
италианското фашистко управление започва и реставрирането на средновековните укрепления и сгради в стария град.
Най-забележителната от тях е Палатът на Великия магистър.
Археологическият музей на Родос се помещава в някогашната болница – една от най-важните постройки за йоанитите,
тъй като грижите за бедните и болните от край време са били смятани за основна мисия на ордена. Витражи, розетки и
вградени мраморни плочи с гербовете на разноезичните рицари войни красят суровите стени на палата.
В стария град можете да се озовете преминавайки през една от единайсетте оцелели крепостни врати и да се разходите под арките прехвърлени над настланите със дребни обли
камъчета (наречени воцалото) улици, построени като укрепващи съоръжения срещу земетресения, да се разходите покрай смитата от времето охра и мастилено синьо на
стените, построени от жълтеникав пясъчник. Една от тях –
най-импозантната – готическата „Улицата на рицарите“ ще
ви отведе до доминиращия тук градеж – Палата на Великия
магистър. Друг основен маршрут започва от горната част
на централната улица „Сократус“, която от край време е била главната търговска артерия по протяжение на която са
разположени бижутерийните и други сувенирни магазини,
в които се тълпят туристите от круизовете.
Северният връх на острова докъдето се простира градът е
опасан от непрекъсната плажна ивица с безкрайни редици
от шезлонги и чадъри. В най-северната точка Пунда, се намира построеният от италианците аквариум – официално
известен като „Хидробиологичен институт“, предлагащ разнообразие с подземния си лабиринт от контейнери с морска
вода в които се стрелкат пъстри риби, дремят раковини и др.
морски животни. Точно до него на площада със „Стоте финикови палми“ в Несторидион е Музеят подслоняващ една
от най-значимите колекции на модерно гръцко изкуство от
20 век. Наблизо построеният от италианците Albergo delle
Rose е превърнат в известното казино на Родос, привличащо огромен брой туристи от Израел. Тук се намира и Вила
„Клеобулос“, където от 1945-1947 г. е живял писателят Лорънс Даръл, а неотдавна бе реновирана и превърната в Дом
на литературата и изкуствата на Додеканезите.
Родос заслужава да бъде обиколен, пътешествие което ще
ви отнеме най-малко един ден с кола под наем. Потегляйки
извън града по източното крайбрежие заслужава да разгледате изоставените минерални бани в Калитеа, прекра-
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сен образец на ориентализиран ар деко от 1928-1929 г., дело на младия италиански архитект Пиеро Ломбарди, който
вече на преклонна възраст е проектирал сградата на Европейския Парламент в Страсбург. Следва курортното Фалираки спечелило си слава с нощния живот. Нос Ладико
още по на юг заслонява живописния „залив на Антъни Куин“, наречен така в чест на спечелилия си огромна популярност след ролите му в „Зорба Гъркът“ и „Оръдията на
Навароне“ (вторият от които сниман на Родос). Туристическа атракция номер две на острова е Линдос. Като стария град на Родос и неговият чар упорито се съпротивлява
на туристическата комерсиализация.
Руините на крепостта Критиния на западното крайбрежие
са много повече от куха черупка на отминали славни времена – оттам на запад се разкриват планителни гледки към съседните острови Халки, Тилос, Алимния и Нисирос. Пътят
продължава да се вие на юг през гъстите гори в подножието
на най-високата планина на острова Атавирос до Сианна,
известна с дъхавия си боров и билков мед и сума – гроздов
дестилат твърде подобен на италианската грапа, но с доста
по-мек вкус. Не пропускайте да опитате и вината и шампанското местно производство с марката „Каир“.

ξωτές καμάρες που χρησίμευαν και ως αντιστηρίγματα στους
σεισμούς, θα σας αποκαλύψει την ομορφιά της ώχρας και του
λουλακί χρώματος των τοιχών, χτισμένων από κιτρινωπή σχιστόλιθο. Εκτός από την Οδό των Ιπποτών που οδηγεί στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, άλλη δημοφιλής διαδρομή είναι
αυτή που ξεκινάει από το πάνω άκρο της οδού «Σωκράτους».
Η «Σωκράτους» ήταν ανέκαθεν ο κεντρικός εμπορικός δρόμος
κατά μήκος του οποίου βρίσκονται τα κοσμηματοπωλεία και τα
άλλα καταστήματα για σουβενίρ, όπου συνωστίζονται οι τουρίστες των κρουαζιερόπλοιων και όχι μόνο.
Το βόρειο άκρο του νησιού μέχρι εκεί που απλώνεται η πόλη περιβάλεται από μεγάλες παραλίες και οργανωμένα πλαζ με αμέτρητες ξαπλώστρες και ομπρέλες ήλιου. Στο πιο βόρειο σημείο
εδώ, την Πούντα, βρίσκεται άλλο ένα κτίριο που κληροδοτήθηκε από την Ιταλοκρατία – το Ενυδρείο, επίσημα γνωστό ως «Ινστιτούτο Υδροβιολογιας». Σ έναν υπόγειο λαβυρινθώδες χώρο,
σε ενυδρεία με θαλάσσιο νερό, αστράφτουν πολύχρωμα ψάρια,
νυσταγμένα κοχύλια και άλλα θαλασινά είδη. Ακριβώς δίπλα
στην «Πλατεία των εκατό φοινικών» βρίσκεται το Νεστορίδιο,
μουσείο όπου στεγάζεται μία από τις πιο εντυπωσιακές συλλογές σύγχρονης ελληνικής τέχνης του 20 αι. Εκεί κοντά είναι το
ξενοδοχείο Albergo delle Rose, χτισμένο από τους Ιταλούς, που
αργότερα μεταμορφώθηκε στο πασίγνωστο Καζίνο της Ρόδου
και σήμερα λειτουργεί ως μαγνήτης για πολλούς τουρίστες, κύριως από το Ισραήλ. Εδώ είναι και η βίλλα «Κλεόβουλος», όπου
το 1945-1947 έμεινε ο Βρετανός συγγραφέας Λώρενς Ντάρελ
όταν υπηρετούσε στη Ρόδο. Το σπίτι αυτό πρόσφατα ανακαινίστηκε και τώρα στεγάζει το Σπίτι των Γραμμάτων και των Τεχνών της Δωδεκανήσου.
Στη Ρόδο αξίζει να κάνετε το γύρο του νησιού, ταξίδι το οποίο
απαιτεί τουλάχιστον μία μέρα με αυτοκίνητο. Ξεκινώντας ανατολικά έξω από την πόλη, αξίζει να δείτε τα ανκαινισμένα λουτρά της Καλλιθέας, καταπληκτικό δείγμα εξανατολικισμένου αρ
ντεκό του 1928-1929, έργο του νεαρού τότε Ιταλού αρχιτέκτονα Πιέρο Λομπάρντι, ο οποίος στα γεράματά του σχεδίασε το
κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Ακολουθεί το πολύβουο θέρετρο Φαληράκι που οφείλει τη φήμη
του στη νυχτερινή ζωή. Το ακρωτήρι Λαδικό ακόμη πιο νότια
προστατεύει το λεγομενο «Ορμο του Άντονι Κουϊν», που ονομάστηε έτσι προς τιμήν του ηθοποιού που έγινε πολύ διάσημος
χάρη στους ρόλους του στον «Ζορμπά» και «Τα κανόνια του
Ναβαρόνε» (το δεύτερο είναι γυρισμένο στη Ρόδο). Τουριστική
ατραξιόν νούμερο δύο στο νησί είναι η Λίνδος. Όπως στην παλιά πόλη της Ρόδου, έτσι και η γοητεία της Λίνδου προσπαθεί
να αντισταθεί στην τουριστική εμπορευματοποίηση.
Τα ερείπια του κάστρου της Κριτινίας στη δυτική ακτή είναι
κάτι πολύ περισσότερο από κούφιο περίβλημα ένδοξων εποχών που παρήλθαν – απο’κεί κοιτώντας δυτικά αποκαλύπτεται
η θέα προς τα διπλανά νησία της Χάλκης, Νισσύρου, Τήλου και
Αλιμνιάς. Ο δρόμος συνεχίζει να φιδίζει νότια ανάμεσα σε πυκνά δάση στους πρόποδες του υψηλότερου βουνού του νησιού,
του Αττάβυρου, μέχρι τα Σιάννα που φημίζονται για το αρωματικό τους μέλι από βότανα και για τη σούμα, απόσταγμα σταφυλιού που θημίζει πολύ την ιταλική grappa. Μην παραλείψετε
επίσης να δοκιμάσετε το κρασί «Ρόδος 2400» και τη σαμπάνια
με τη μάρκα της ντόπιας οινοποιϊας “Cair”.
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Подъ липите

неподправения чар
на традицията
«Κάτω απ’τις
φλαμουριές»:
η γνήσια
γοητεία της
παράδοσης

Ε

А

ко искате да опитате истинска вкусна българска
кухня и да покажете на
гостите си автентичната атмосфера на нашите
кръчми, но се страхувате от подчертания туристически уклон на повечето такива места, „Подь липите“ ще ви
изненада приятно. Често поводът за
първо посещение в заведението е визита на чужденци, но обикновено кли-
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ентите се влюбват в обстановката и
храната и след това редовно се завръщат в старата къща в сърцето на Лозенец. След отварянето на тежката порта
ви посреща топлия уют на масивните
дървени мебели, пъстрите черги и пукащото огнище. В този стил са решени
приземното помещение и закритата
зимна градина с грапави каменни подове и варосани стени. На първия пък
ще откриете три уютни салона, обза-

άν επιθυμείτε να δοκιμάσετε
την πραγματική βουλγαρική
κουζίνα και να δείξετε στους
καλεσμένους σας την αυθεντική
ατμόσφαιρα της βουλγάρικης κράτσμα (ταβέρνα, καπηλειό), όμως είσασταν πάντα επιφυλακτικός λόγω
της έκδηλης τουριστικής ροπής των
περισσοτέρων φαγάδικων αυτού
του τύπου, το «Κάτω από τις φλαμουριές» θα είναι μία ευχάριστη
έκπληξη. Συχνά αφορμή για μία
πρώτη γεύση εκεί είναι η επίσκεψη
ξένων συνεργατών, όμως συνήθως
οι πελάτες ερωτεύονται το περιβάλλον και το φαγητό και ύστερα
επανέρχονται τακτικά στο παλιό
σπίτι αυτό που βρίσκεται στην καρδιά της περιοχής «Λόζενετς». Μόλις ανοίξετε τη βαριά εξώπορτα σας
υποδέχεται η θαλπωρή της μασίφ
ρουστίκ επίπλωσης, οι πολύχρωμες κουρελούδες και το τζάκι με
τα καυσόξυλα. Στο ίδιο στυλ είναι
επιπλωμένος ο χώρος στο ισόγειο
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και o ο σκεπαστός χειμερινός κήπος με
τα τραχιά πέτρινα πατώματα και τους
ασβεστωμένους τοίχους. Ανεβαίνοντας
στον πρώτο όροφο θα ανακαλύψετε
τρείς αίθουσες με ζεστή ατμόσφαιρα,
επιπλωμένες στο στιλ παλιάς αστικής
οικίας. Τίποτα στο εσωτερικό αυτό δεν
είναι προσποιητό, επιτήδειο, δεν θυμίζει ψεύτικη λαογραφική πινελιά και
αυτό είναι εντελώς φυσιολογικό διότι
το σημερινό εστιατόριο στεγάζεται σε
πραγματικό σπίτι με πλούσια ιστορία.
Τη δεκαετία του ’20 η Σόφια «καταλήφθηκε» από δύο εισαγώμενα στοιχεία
που πήραν διαστάσεις επιδημίας: τη
τζαζ και το ποδόσφαιρο. Η πρώτη αντικατέστησε τους ρομαντικούς χορούς,
ενώ η δεύτερη στάθηκε αιτία να διαλυθούν τα αθλητικά σωματεία. Όμως
και τα δύο βρίσκονταν μακριά από τη
γειτονιά κοντά στην οδό «Ζουρναλίστ»
(νυν οδ. «Ελίν Πελίν»). Ο τότε δήμαρχος της πόλης μοίρασε οικόπεδα στη
γειτονιά αυτή σε ηθοποιούς, δημοσιογράφους, συγγραφείς. Μετά τον Α΄
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Παγκόσμιο Πόλεμο ο στρατηγός εν
αποστρατεία Στέφαν Τάσεβ πήρε κρατικό δάνειο και έχτισε σπίτι εκεί. Στο
ισόγειό του το 1926 άνοιξε το καπηλειό
«Σελέκτ». Τακτικοί πελάτες εκεί ήταν
οι Ελίν Πελίν, Άγγελ Καραλίιτσεβ, Σιράκ Σκίτνικ και πολλοί άλλοι γνωστοί
Βούλγαροι συγγραφείς. Κουβέντιαζαν,
έπιναν γουλιά-γουλιά το καλό κρασί
χύμα από το Καραμπουνάρ και το Βινογκράντετς, έγραφαν τα πρωτόλεια
άρθρων και διηγημάτων τους.
Τα δέντρα φλαμουριάς είχαν ήδη εξάχρονη ζωή, όταν μία μέρα ο Ελίν Πελίν γύρισε προς τον ταβερνιάρη και του
είπε: «Τι σόι όνομα είναι αυτό το «Σελέκτ»; Για κοιτά πως ευωδιάζει ο τόπος!
Καλύτερα να τη βαφτίσουμε «Κάτω
από τις φλαμουριές»!» Δύο μέρες αργότερα πάνω από την πόρτα αναρτήθηκε
η καινούργια ταμπέλα.
Η ταβέρνα ήταν καθημερινό στέκι εκείνων που σήμερα καταλαμβάνουν αναμφισβήτη θέση στην πλειάδα των κλασικών συγγραφέων της Βουλγαρίας. Δεν
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ведени по стар градски маниер. Нищо
в интериора не звучи изкуствено и етнографско и това е съвсем нормално,
тъй като днешният ресторант обитава
истински дом с богата история.
През 20-те години София била завладяна от две вносни стихии със силата на
епидемия – джаза и футбола. Първата
изместила романтичните танци, а втората станала причина за разпадане на
гимнастическите дружества. Но и двете били твърде далеч от квартала около улица „Журналист“ (сега „Елин Пелин“). Тогавашният кмет на града раздал местата наоколо на артисти, журналисти, писатели. Преминалият в
оставка след Първата световна война
ген. Стефан Тасев взел заем от държавата и построил къща. В приземния етаж
отворил през 1926 г. кръчмата „Селект“.
Редовни посетители били Елин Пелин,
Ангел Каралийчев, Сирак Скитник и
много други бележити български автори. Бъбрели, отпивали от доброто наливно вино от Карабунар и Виноградец,
щрихирали статии и разкази.
Липите били вече шестгодишни, когато
един ден Елин Пелин се обърнал към
кръчмаря: „Що за име е това „Селект“?
Я, виж как ухае! По-добре да я кръстим
„Подь липите“! След два дни над вратата била окачена новата табела.
Кръчмата е била част от всекидневието на онези, които днес заемат безспорно място в българската класика.
Неслучайно заедно с още 10-15 къщи
от квартала е обявена за паметник на
културата. В наши дни „Подъ Липите“
е амбиция на няколко приятели, пожелали да се докоснат до миналото, до
вкуса на традицията, до историята. По
думите на собствениците, уважението
и паметта са тип творчество, при това
– твърде ценно, именно те могат да възвърнат европейското на нашия град.
Фантазията е много важен елемент не
само от интериора, но и от менюто на
„Подь липите“, което със сигурност е
по-различно от това, което може да
откриете в останалите традиционни
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είναι τυχαίο το γεγονός ότι μαζί με
άλλα 10-15 σπίτια στην ίδια γειτονιά
έχει ανακηρυχθεί διατηρητέο και πολιτιστικό μνημείο. Σήμερα «Κάτω από
τις φλαμουριές» αποτελεί έκφραση της
φιλοδοξιάς μιάς παρέας φίλων, οι οποίοι επιθυμούν να προσεγγίσουν το παρελθόν, τη γεύση της παράδοσης, την
ιστορία. Σύμφωνα με τα λόγια των ιδιοκτητών, ο σεβασμός του παρελθόντος
και η διάσωση της μνήμης είναι ένα είδος δημιουργία, και μάλιστα πολύτιμη
δημιουργία επειδή ακριβώς αυτές οι
αξίες θα μπορούσαν να επαναφέρουν
την ευρωπαϊκή όψη της πόλης μας.
Η φαντασία είναι πολύ σημαντικό

στοιχείο που επικρατεί όχι μόνο στους
εωτερικούς χώρους, αλλά και στον κατάλογο του «Κάτω από τις φλαμουριές», κάτι το οποίο σίγουρα τη διαφοροποιεί απ’ οσα θα μπορούσατε να
ανακαλύψετε στα υπόλοιπα παραδοσιακά βουλγάρικα εστιατόρια και ταβέρνες. Ασφαλώς, και εδώ προσφέρονται η στάνταρ σαλάτα «Σόπσκα» και
ο καβουρμάς, όμως πολύ πιο ενδιαφέροντα είναι τα λιγότερο γνωστά ή ελαφρώς ξεχασμένα εδέσματα του θησαυρού της τοπικής κουζίνας. Όπως, π.χ.
γκιουβέτσι «Κόζλιουβσκι» από την περιοχή της πόλης Ελένα στον Αίμο, το
οποίο ετοιμάζεται από το τοπικό κα-
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български ресторанти и механи. Разбира се, и тук се предлагат стандартните шопска салата и каварма, но далеч поинтересни са малко познатите или позабравени гозби от
съкровищницата на регионалната кухня. Като например
Кожлювския гювеч от Еленския балкан, който се приготвя от местния сушен свински бут, крехки ребърца, език
и уши с добавката на много пресни зеленчуци – тиквички, домати, чушки. Или лучника с дебело тесто и вкусна
плънка от лук, орехи и пиперки.
Като за начало ви препоръчваме да опитате Калугерска салата от печени чушки, пълнени със ситно нарязани краставици и кьопоолу. Добро предястие е и Тракийската топеница от смляни, патладжан, яйце и магданоз. За вегетарианците
прекрасен избор са магданозените кюфтета и зеленчуковите бюреци. Само тук може да си поръчате Кюлбастия – пиле,
запечено на жар и после задушено за няколко часа в гърне
с подправки и цял картоф. За любителите на по-стабилното
похапване е Чорбаджийският сач – поднесени на нагорещена плоча свинска плешка, пилешко месо, кървавица и зеленчуци. „Подь липите“ е и едно от малкото заведения, където
може да пробвате добре приготвен дивеч като задушен елен
и дивечов суджук. За десерт се спрете на домашната бисквитена торта или сладкия салам. Прецизният подбор на качествени български вина и ракии допълва кулинарното изживяване и топлото усещане за връщане назад към традициите.
„Подъ липите“ е на:
София, ул. „Елин Пелин“ 1, тел.: 866 50 53

INTERVIEW

πνιστό χοιρομέρι, τραγανιστά παϊδάκια, μοσχαρίσια γλώσσα και αυτιά γαρνιρισμένα με άφθονα φρέσκα λαχανικά: κολοκυθάκια, ντομάτες, πιπεριές. Ή το «Λούτσνικ» φτιαγμένο
από χοντρό φύλλο ζύμης με νόστιμη γέμιση από κρεμμύδι,
καρύδια και πιπεριές.
Για αρχή σας συνιστούμε να δοκιμάσετε τη σαλάτα «του Καλογήρου» με πιπεριές ψητές, γεμιστές με ψιλοκομμένο αγγουράκι και μελιτζανοσαλάτα. Καλό ορεκτικό επίσης είναι
η θρακική «Τόπενιστα» από αλεσμένες μελιτζάνες, αυγό και
μαϊντανό. Ελκυστική επιλογή για τους χορτοφάγους είναι οι
μαϊντανοκεφτέδες και τα «μπουρέκια» λαχανικών. Μόνο εδώ
μπορείτε να παραγγείλετε «Κιουλμπαστία», δηλ. κοτόπουλο ψητό στα κάρβουνα και αχνιστό μερικές ώρες σε πήλινο δοχείο με μπαχαρικά και μία πατάτα ολόκληρη. Για όσους
έχουν πιο γαργαντουάνικη όρεξη προορίζεται το «σατς του
τσορμπατζή»: πάνω σε μία καυτή πλάκα προσφέρονται χοιρινή ομωπλάτη, κρέας κοτόπουλου, λουκάνικο και λαχανικά.
«Κάτω από τις φλαμουριές» είναι ένα από τα λίγα εστιατόρια, όπου μπορείτε να δοκιμάσετε καλομαγειρεμένο κυνήγι,
όπως ελάφι στυφάδο και λουκάνικο φτυαγμένο από κρέας
κυνηγιού. Για επιδόρπιο επιλέξτε τη σπιτική τούρτα μπισκότου ή το γλυκό «σαλάμι». Η προσεγμένη επιλογή βουλγάρικων κρασιών και ρακής άλφα διαλογής συμπληρώνει την
απολαυστική γαστριμαργική εμπειρία και την αίσθηση ζεστασιάς και επιστροφής στις ρίζες της παράδοσης.
«Κάτω απ’τις φλαμουριές»:
Σόφια, οδ. «Ελιν Πελίν», № 1, τηλ. 866 50 53
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Секция за изкуство и
забавления на сайта на GLOBUL
Τμήμα για τέχνες και ψυχαγωγία
στην ιστοσελίδα της GLOBUL

Три нови бензиностанции ЕКО
Τρία νέα πρατήρια καυσίμων της ЕКО

Клиентите на бензиностанции
ЕКО вече могат да зареждат
висококачествени горива във
втора бензиностанция в Благоевград и за първи път в градовете Гоце Гелчев и Пазарджик. С това обектите от веригата станаха общо 48. ЕКО е
собственост на „Еко България“
ЕАД, компанията присъства на
българския пазар от 2002 г. и е
част от най-голямата индустриална и търговска корпорация
в Гърция – Hellenic Petroleum
Group. Инвестициите на „Еко
България“ ЕАД ще достигнат
200 млн. лв. в следващите няколко години, а броят на бензиностанциите ЕКО ще бъде
около 100. Според плановете
на компанията за същия период пазарният й дял ще стане 10%. Като свое конкурентно
предимство от веригата сочат
качеството на горивата, които
преминават през три проверки, покриващи целия процес
от производството до резервоара на клиента. Другото, което
отличава марката ЕКО, е нейният характер, който е емоционален и приятелски настроен.

Οι πελάτες της ЕКО ήδη μπορούν
να προμηθευτούν καύσιμα υψηλής
ποιότητας σ’ ένα δεύτερο πρατήριο
καυσίμων στο Μπλαγκόεβγκραντ
και για πρώτη φορά στις πόλεις Γότσε Ντέλτσεβ και Πάζαρτζικ. Κατ’
αυτόν τον τρόπο τα βενζινάδικα της
εταιρείας αριθμούν συνολικά 48. Η
ΕΚΟ είναι ιδιοκτησία της «Еко Βουλγαρίας» АΕ, η εταιρεία δραστηριοποιείται στη βουλγαρική αγορά
από το 2002 και είναι θυγατρική
του μεγαλύτερου βιομηχανικού και
εμπορικού ομίλου στην Ελλάδα, του
Hellenic Petroleum Group. Οι επενδύσεις της «Еко Βουλγαρίας» ΑΕ θα
προσεγγίσουν τα 200 εκατ. λέβα τα
επόμενα χρόνια, ενώ ο αριθμός των
πρατηρίων καυσίμων ЕКО θα είναι
γύρω στα 100. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της εταιρείας για την
ίδια περίοδο το μερίδιό της τής αγοράς θα γίνει 10%. Ως ανταγωνιστικό
τους πλεονέκτημα από την εταιρεία
αναφέρουν την ποιότητα των καυσίμων, τα οποία περνούν από τρεις
ελέγχους, καλύπτωντας όλα τα στάδια από τη διαδικασία παραγωγής
μέχρι το ντεπόζιτο του πελάτη. Κάτι
άλλο το οποίο κάνει ξεχωριστή την
ЕКО είναι το χαρακτηριστικό για την
εταιρεία φιλικό περιβάλλον.

GLOBUL предлага на всички посетители на своя корпоративен
сайт www.globul.bg новата специална секция GLOBUL Арт. Тя
представлява виртуална разходка през времето и проследява развитието на телекомуникациите чрез историята на
изкуството. Дванайсет изображения пресъздават различни
периоди и представят най-големите телекомуникационни
изобретения от 1832 г., когато
художникът Самюъл Морз създава своята морзова азбука, до
нашата
действителност, в
която дигиталният
арт е факт.
Използвани са знаменити
произведения на
Давид, Дьолакроа, Моне, Анди
Уорхол, Хуан Миро, Рой Лихтенщайн и др. Посетителите на
GLOBUL Арт могат да украсят
екрана на своя монитор с тапет
на всяко от изображенията или
да изберат сред трите варианта
за скрийнсейвър, който служи
и като календар и часовник. На
тяхно разположение са и четири дигитални картички, към които всеки може да добави пожелание по свой избор.

Η GLOBUL προτείνει σε όλους τους
επισκέπτες της ιστοσελίδας της
www.globul.bg το νέο ειδικό τμήμα
GLOBUL Art, το οποίο αποτελεί εικονικό σερφάρισμα μέσα από το χρόνο και παρακολουθεί την εξέλιξη
των τηλεπικοινωνιών μέσα από την
ιστορία της τέχνης. Δώδεκα απεικονίσεις αναπαριστούν τις διαφορετικές περιόδους και παρουσιάζουν τις
μεγαλύτερες εφευρέσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών αρχής γενομένης από το 1832 όταν ο ζωγράφος Σάμουελ Μορς εφεύρεσε τα σήματα Μορς, μέχρι τη δική μας πραγματικότητα,
στην οποία
η ψηφιακή
τέχνη είναι
πλέον γεγονός. Έχουν
χρησιμοποιηθεί διάσημα έργα τέχνης
των Νταβίντ,
Ντελακορυά, Μονέ, Άντυ Γουόρχολ,
Χουάν Μιρό, Ρόι Λιχτενστάιν και άλλων. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας
GLOBUL Art μπορούν να διακοσμήσουν τις οθόνες των υπολογιστών
τους με ταπέτες κάθε απεικόνισης
ή να επιλέξουν μία από τις τρεις εκδοχές για screensaver, η οποία εξυπηρετεί και ως ημερολόγιο και ως
ρολόι. Στη διάθεσή τους επίσης είναι και τέσσερεις ψηφιακές καρτούλες, στις οποίες ο καθένας μπορεί να
προσθέσει ευχές κατ’ επιλογήν.

„Плесио Компютърс“ с нов център за обслужване на клиенти
«Plesio Computers» διαθέτει νέο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών
„Плесио Компютърс“ ще посрещне новата 2008 година със значително разширен отдел за обслужване на корпоративни клиенти.
Наред с това фирмата е инвестирала в изграждането на един от
най-модерните контактни центрове в този бранш в България. В новия офис ще има оптична мрежа и оборудване, последен писък на
техниката, като телефонна централа и специален сервизиращ софтуер – Panorama. Тази инвестиция, съчетана с уникалната ценова
политика на фирмата, ще подобри значително позицията на „Плесио Компютърс“ в сферата на директните продажби на информационни технологии, офис консумативи и телефони.
“Плесио Компютърс“ е водещата компания в бранша в Гърция с годишни приходи от близо 311 млн. евро и е за седма поредна година
сред 500-те най-бързо развиващи се фирми в Европа. В България тя
е сред първите пет в корпоративния пазар на офис консумативите.
Ръстът в продажбите за 2007-а е близо 60%.
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Η «Plesio Computers» θα υποδεχθεί το νέο 2008 με σηματικά διευρυμένο
τμήμα εξυπηρέτησης εταιρικών πελατών. Παράλληλα η εταιρεία έχει επενδύσει στην οικοδόμηση ενός από τα πιο σύγχρονα σημεία επαφής στον
κλάδο αυτό στη Βουλγαρία. Στα καινούργια γραφεία θα υπάρχει οπτικό δίκτυο και εξοπλισμός, τελευταία λέξη της τεχνολογίας, όπως και τηλεφωνικό
κέντρο και ειδικό λογισμικό – Panorama. Η επένδυση αυτή σε συνδυασμό
με μία μοναδική πολιτική τιμών της εταιρείας θα βελτιώσει σημαντικά τη θέση της «Plesio Computers» στον τομέα των άμεσων πωλήσεων τεχνολογιών
πληροφορικής, αναλώσιμων γραφείου και τηλεφωνικών συσκευών.
Η «Plesio Computers»» είναι ηγέτιδα εταιρεία στον κλάδο αυτό στην Ελλάδα
με ετήσια κέρδη της τάξεως των 311 εκατ. ευρώ και για έβδομη κατά σειρά
φορά κατατάσσεται ανάμεσα στις 500 πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ευρώπη. Στη Βουλγαρία καταλαμβάνει μία από τις πέντε πρώτες
θέσεις στην εταιρική αγορά αναλώσιμων γραφείου. Το μέγεθος αύξησης
των πωλήσεων για το 2007 είναι γύρω στα 60%.

Стантън Чейс
поставя началото на
ECR в България
Η «Stanton Chase»
θέτει την αρχή της
ECR στη Βουλγαρία
Стантън Чейс организира
работна закуска с идеята за
присъединяване към международната инициатива за
по-ефективно обслужване на
потребителите – ЕCR (Efficient
Consumer Response) и създаване на ECR България. Присъстваха генералните мениджъри на водещи компании,
работещи в сферата на бързооборотните стоки и услуги
като „Кока-Кола“, „Диаджео“,
„Данон Сердика“, „Крафт Фуудс“, „Карфур“, Mr. Bricolage,
„Агрима“, „Юниливър“, „Пикадили“, „Фамилия“, „Девин“,
както и членове на борда на
директорите на ГБСБ. Мисията на ЕCR е да се обединят
усилията на производителите и доставчиците на бързооборотни стоки при създаването на добри практики, които са в полза на крайните
потребители. В основата си
инициативата се стреми към
сериозно намаляване на загубите чрез функционално
и ефективно сътрудничество между иначе конкурентни
компании. В резултат от срещата бе създадена работна
група на ECR в България.

Η «Stanton Chase» διοργάνωσε
πρόγευμα εργασίας με την ιδέα
προσχώρησης στη διεθνή πρωτοβουλία αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης των καταναλωτών, την
ЕCR (Efficient Consumer Response)
και δημιουργίας της ECR Βουλγαρίας. Παρόντες ήταν τα διευθυντικά στελέχη ηγέτιδων εταιρειών, οι οποίες δραστηριοποιούνται
στον τομέα των προϊόντων γρήγορης και ευρείας κατανάλωσης και
υπηρεσιών, όπως οι «Coca Cola»,
«Diageo», «Danon Serdica», «Kraft
Foods», «Carefour», «Mr. Bricolage»,
«Agrima», «Unilever», «Picadilly»,
«Familia», «Devin», кαθώς και μέλη του Δοιηκητικού Συμβουλίου
της HCBC. Η αποστολή της ЕCR είναι να ενωθούν οι προσπάθειες των
παραγωγών και των προμηθευτών
προϊόντων γρήγορης και ευρείας
κατανάλωσης κατά τη δημιουργία καλών πρακτικών, οι οποίες να
αποβούν προς όφελος των τελικών καταναλωτών. Κατά βάθος η
πρωτοβουλία επιδιώκει τη σοβαρή
ελάττωση των απωλειών μέσα από
τη λειτουργική και αποτελεσματική
συνεργασία μεταξύ, υπό άλλες συνθήκες, ανταγωνιστικών εταιρειών.
Σαν αποτέλεσμα της συνάντησης
συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας της
ECR στη Βουλγαρία.
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ББ&Т ООД с нови проекти
ΒΒ&Т ΕΠΕ με νέα σχέδια

ББ&Т ООД започна работа по
няколко публични проекта,
насочени към подобряването на трансграничното сътрудничеството между България и
Гърция, а именно „Техническа
помощ по бъдещата Оперативна програма 2007-2013 за
трансгранично сътрудничество между България и Гърция“,
„Управленска подкрепа за изпълнението на грантова схема
за устойчивото развитие, защитата и опазването на водите и
биологичното разнообразие
в граничния регион“, „Интегрирано управление на водите от речния басейн на р. Струма/ Стримон“. Основана през
1995 г., ББ&Т ООД има натрупан
повече от 10 години професионален опит в управленското
консултиране. Компанията е
специалист в изпълнението на
комплексни и мултидисциплинарни проекти както в публичния, така и в частния сектор, където предоставя на своите клиенти (местни и чуждестранни
инвеститори) цялостни инвестиционни решения и първокласни експертни услуги на
местния пазар и пазарите на
съседните страни. ББ&Т ООД
работи за фирми като Гръцка
публична енергийна корпорация (ПЕК), „Еко-Елда – България“,
„Ерготрак-България“ и т. н.

Η ΒΒ&Т ΕΠΕ άρχισε να εργάζεται
πάνω σε μερικά δημόσια έργα, τα
οποία έχουν ως σκοπό τη βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα στα ακόλουθα: «Τεχνική βοήθεια σχετικά
με το μελλοντικό Επιχειρησιακό
πρόγραμμα 2007-2013 διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας», «Διαχειρησιακή στήριξη για την απορρόφηση
της δωρεάν οικονομικής βοήθειας
για αειφόρο ανάπτυξη, προστασία
των υδάτινων πόρων και της βιολογικής ποικιλότητας στην παραμεθόριο περιοχή», «Ολοκληρωμένη διαχείρηση των υδάτων της
λεκάνης του ποταμού Στρούμα/
Στρυμώνα». Η ΒΒ&Т ΕΠΕ ιδρύθηκε
το 1995 και έχει πάνω από δεκάχρονη επαγγελματική πείρα στη
διαχείρηση και τη συμβουλευτική δρατηριότητα. Η εταιρεία ειδικεύεται στην εκτέλεση σύνθετων
και πολυμερών έργων τόσο στον
δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό
τομέα, όπου παρέχει στους πελάτες της (εγχώριους και ξένους
επενδυτές) ολοκληρωμένες επενδυτικές λύσεις, υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων υψηλοτάτου επιπέδου στην εγχώρια αγορά και στις
αγορές των γειτονικών χωρών. Η
ΒΒ&Т ΕΠΕ προσφέρει τις υπηρεσίες της σε εταιρείες όπως η ΔΕΗ,
«Eko-Elda Βουλγαρίας», «Ergotrack
Βουλγαρίας» κ.α.

Банка „Пиреос“ с нови
предложения за клиентите
Η Τράπεζα Πειραιώς με νέες
προτάσεις για τους πελάτες

„Изминалата 2007
година беше изключително успешна за банка „Пиреос“. Банката ще
приключи 2007 с 80
клона на територията на цялата страна и с увеличение
на печалбата с близо 79% в сравнение с 2006“, заяви
г-н Атанасиос Куцопулос, Изпълнителен директор
на банка „Пиреос България“. Коледната изненада, която банката е приготвила за своите клиенти, се нарича Месец без погасителна вноска – тоест притежателите на кредитни карти няма
да дължат минимална месечна
вноска през декември. Следващата година банка „Пиреос
България“ ще представи на пазара новия си продукт „Кредит
за оборотни средства за малкия и средния бизнес“. Кредитът е в размер от 5000 до 50 000
лв., без обезпечение, без да се
изискват разходно оправдателни документи и се отпуска като овърдрафт по разплащателна сметка. Лихвата е плаваща и
се формира от базовия лихвен
процент на банката + надбавка
5,5%. Срокът на кредита е едногодишен с опция за подновяване след неговото изтичане.

«Το απερχόμενο 2007
ήταν εξαιρετικά επιτυχημένο για την Τράπεζα Πειραιώς έτος.
Η Τράπεζα αποχαιρετά τη χρονιά αυτή με
80 υποκαταστήματα
σε ολη τη Βουλγαρία
και με μία αύξηση του
κέρδους της τάξεως
των 79% σε σύγκριση
με το 2006», δήλωσε ο
κ. Αθανάσιος Κουτσόπουλος, Εκτελεστικός Διευθυντής
της Τράπεζας Πειραιώς Βουλγαρίας. Η χριστουγεννιάτικη έκπληξη,
η οποία ετοίμασε η τράπεζα στους
πελάτες της ονομάζεται «Μήνας
χωρίς εισφορά απόσβεσης», δηλ.
οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών δεν
θα οφείλουν την ελάχιστη μηνιαία
εισφορά για τον Δεκέμβρη. Του
χρόνου η Τράπεζα Πειραιώς Βουλγαρίας θα παρουσιάσει στην αγορά
το καινούργιο προϊόν της: πίστωση
για μικρομεσαίους. Πρόκειται για
τραπεζικό προϊόν ακάλυπτης υπερανάληψης – ένα δάνειο 5000 έως
50 000 λέβα, για το οποίο δεν απαιτούνται παραστατικά έγγραφα και
χορηγείται ως υπερανάληψη από
λογαριασμό πληρωμών. Ο τόκος
είναι κυμαινόμενος και σχηματίζεται από το βασικό επιτόκιο της τράπεζας συν ένα πρόσθετο «επίδομα»
των 5,5%. Η προθεσμία πίστωσης
είναι ένας χρόνος με δυνατότητα
ανανέωσης μετά τη λήξη της.

Приключи обединението на Пощенска банка и ДЗИ Банк
Έληξε η συγχώνευση της Post Bank και της DZI Bank

Обединението на Пощенска банка и ДЗИ Банк под юридическото име
„Юробанк И Еф Джи България“ АД завърши на 1 ноември 2007 г. с юридическото сливане на двете финансови институции, част от международната банкова организация „Юробанк И Еф Джи Груп“. Клиентите на
Пощенска банка и ДЗИ Банк вече имат възможността да се възползват от предимствата на една по-силна, по-стабилна финансова институция, с по-богата клонова мрежа (с 264 локации в цялата страна), предлагаща по-широка гама от продукти, услуги и атрактивни
финансови решения. Основният стремеж
на банката сега е да се нареди сред първите три най-добри институции за финансови услуги и да се превърне в предпочитана
банка от клиентите и служителите в България през следващите три години, залагайки
на предимствата и силните страни на двете
банки и международния опит на „Юробанк
И Еф Джи Груп“.
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Η συγχώνευση της Post Bank και της DZI Bank υπό τη νομικά καταχωρημένη επωνυμία «Eurobank EFG Bulgaria» А.Ε. έληξε την 1 Νοεμβρίου του
2007 με τη νόμιμη συγχώνευση των δύο χρηματοοικονομικών οργανισμών, μέρος του διεθνούς τραπεζικού οργανισμού «Eurobank EFG Group».
Οι πελάτες της Post Bank και της DZI Bank ήδη έχουν τη δυνατότητα να
επωφεληθούν των πλεονεκτημάτων ενός πιο ισχυρού, πιο σταθερού χρηματοοικονομικού οργανισμού με πιο ευρύ δίκτυο
υποκαταστημάτων (σε 264 σημεία σε όλη τη χώρα),
το οποίο προσφέρει πιο ευρεία γκάμα προϊόντων,
υπηρεσιών και ελκυστικών οικονομικών λύσεων.
Κύριος στόχος της τράπεζας τώρα είναι να συγκαταλεγεί ανάμεσα στους τρεις καλύτερους θεσμούς
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και να μετεξελιχθεί σε προτιμόμενη τράπεζα από τους πελάτες και
τους υπαλλήλους στη Βουλγαρία τα επόμενα τρία
χρόνια, ποντάροντας στα πλεονεκτήματα και τα
δυνατά σημεία των δύο τραπεζών, καθώς και στη
διεθνή πείρα της Eurobank EFG Group

