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Какво дели обещанието от изпълнението му? 
Действието. Кое усилва ефекта от изпълнението му? 
Още повече и целенасочени действия. Наред с дейст-
вието, в игра за двама изпълнението трябва да носи 
ползи и за двете страни, за да е с траен ефект и да се 
превърне в „плодородната почва”, на която се „зася-
ват” нови обещания и… се „отглеждат” до резултати.

За четирите години, в които трая мандатът на 
отиващото си българско правителство, на земята на 
българо-гръцките отношения бе засято, отгледано и 
пожънато много. Сега българите, запътили се към Гър-
ция, пестят време, хартия и бензин. Визите са отжи-
велица, а преминаването на границата се извършва 
през все повече контролно-пропускателни пунктове. 
На свой ред, гръцкият бизнес утвърди северната си 
съседка като предпочитана дестинация при разра-
стване в чужбина. За това свидетелства мощната вълна 
инвестиции към България, както като качество, така и 
като обем. В този брой каним двама посланици – гръц-
кият посланик в България и българският в Гърция – да 
разкажат за конкретните действия и ползи, произ-
тичащи от обещанията за добросъседски отношения 
през 2005-2009 година.

Казват, детайлите разкриват същността на Господ. 
Не желаем да пропуснем нито един от тях, особено 
когато става дума за криза, засягаща всички. Този път 
взехме увеличителното стъкло, за да се вгледаме в 
попарените от кризата фондови борси. Кое срина бор-
сите по целия свят и има ли бързодействащо лекарство 
за Българска фондова борса – София? Тук правим 
опит да дадем частичен отговор.

Това и много друго ще намерите на страниците 
на този брой. Ще прочетете за един енергиен инсти-
тут, две събития и много кафе-вериги и ресторанти. 
Желаем Ви приятни минути с Вашето списание,

От екипа на „Балкански хоризонти”

Τι είναι αυτό που βρίσκεται  ανάμεσα σε μιά υπόσχεση 
και στην εκπλήρωσή της; Η δράση. Τι πολλαπλασιάζει  τ 
ο αποτέλεσμα  της εκπλήρωσης μιας υπόσχεσης; Ακόμα 
περισσότερες και καλύτερα στοχευμένες δράσεις. Σε  ένα 
παιχνίδι για δύο η εκπλήρωση μιας υπόσχεσης πρέπει να 
φέρνει οφέλη και για τις δύο πλευρές ώστε να έχει διαρκή 
επίδραση και να μετατρέπεται σε “εύφορο έδαφος”, στο 
οποίο να “ σπέρονται” νέες υποσχέσεις και να... “θερίζονται”  
αποτελέσματα.

Στα τέσσερα χρόνια που διήρκεσε  η θητεία  
της βουλγαρικής κυβέρνησης, στο έδαφος των 
βουλγαροελληνικών σχέσεων σπάρθηκαν, καλλιεργήθηκαν 
και έδωσαν καρπούς πολλά. Τώρα οι Βούλγαροι που 
ταξιδεύουν στην Ελλάδα εξοικονομούν χρόνο, χαρτιά και 
βενζίνη. Οι θεωρήσεις  διαβατηρίων είναι παλιές αναμνήσεις  
και όλο και περισσότερες συνοριακές  διαβάσεις είναι 
διαθέσιμες. Με τη σειρά τους, οι ελληνικές επιχειρήσεις 
προτίμησαν το βόρειο γείτονα ως πρώτο προορισμό για 
επέκταση στο εξωτερικό. Απόδειξη για αυτό είναι το ισχυρό 
κύμα επενδύσεων στη Βουλγαρία τόσο σε ποιότητα όσο και 
σε ποσότητα. Σε αυτό το τεύχος καλούμε δύο πρέσβεις −  
την Ελληνίδα πρέσβειρα στη Βουλγαρία και τον Βούλγαρο 
πρέσβη στην Ελλάδα − να μιλήσουν για τις συγκεκριμένες 
δράσεις και τα οφέλη που προέκυψαν  από την διάθεση  για 
σχέσεις καλής γειτονίας   στο διάστημα 2005-2009.

Λένε ότι η ουσία του Θεού φαίνεται στις λεπτομέρειες. 
Δε θέλουμε να παραλείψουμε ούτε μια από αυτές και ειδικά 
όταν πρόκειται για κρίση η οποία επηρεάζει όλους. Αυτή 
τη φορά πήραμε το μεγεθυντικό φακό για να εξετάσουμε 
τα  χρηματιστήρια που επλήγησαν από την κρίση. Για το 
τι προκάλεσε την κατάρρευση των αγορών σε όλο τον 
κόσμο και για το αν υπάρχει φάρμακο άμεσης δράσης για το 
Βουλγαρικό Χρηματιστήριο της  Σόφιας. Στο τεύχος αυτό 
προσπαθούμε  να δώσουμε μια  εν μέρει  απάντηση.

Αυτά και πολλά άλλα θα βρείτε στις σελίδες αυτού του 
τεύχους. Θα διαβάσετε για ένα ενεργειακό ινστιτούτο, 
για δυο  εκδηλώσεις και για πολλές αλυσίδες καφέ − 
και εστιατόρια. Σας ευχόμαστε ευχάριστες στιγμές με το 
περιοδικό σας,

Η ομάδα του “Βαλκανικοί ορίζοντες”

Уважаеми	читатели,

Αγαπητοί  αναγνώστες,
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Второто	издание	на	„Услуги	в	услуга	на	бизнеса”в	
рамките	 на	 традиционното	 представяне	 по	
сектори	 на	 членове	 на	 Гръцкия	 бизнес	 съвет	 в	
България	(ГБСБ)	се	превърна	в	първото	събитие	
за	 2009	 година.	 На	 29	 януари	 в	 хотел	„Шератон”	

за	 богатата	 палитра	 от	 услуги,	 предоставяна	 от	 компании	
с	 гръцко	 и	 кипърско	 участие	 в	 България,	 разказаха	 нови	
седем	фирми.

BB&T	 Ltd.	 е	 консултантска	 фирма,	 чиито	 експертни	
познания	позволяват	предоставяне	на	широк	диапазон	от	
услуги	на	държавни	и	частни	фирми.	Специален	акцент	се	
поставя	на	строително-инженерните	работи.	За	15	години	
дейност,	компанията	е	разработила	собствена	методика	за	
управление	 на	 национални	 и	 трансгранични	 проекти	 с	 и	
без	еврофинансиране.

Базираната	 в	 Кипър	 Eurofast	 Global	 Ltd.	 е	 счетоводна	
фирма,	чието	мото	е	„Клиентът	трябва	да	остане	възхитен,	
не	само	обслужен”.	А	клиентът	може	да	повери	на	фирмата	
с	 офиси	 във	 всички	 страни	 на	 Балканите	 счетоводната	 си	
дейност,	управлението	на	данъци,	регистрацията	на	фирми.	
Благодарение	 на	 членството	 си	 в	 Taxand,	 компанията	 си	
партнира	с	хиляди	консултанти	в	над	30	страни	и	така	може	
да	отговори	на	разнообразните	нужди	на	клиенти	с	между-
народно	присъствие.

За	сигурността	на	VIP	клиенти	и	сгради	се	грижи	Force	
Delta	Ltd.,	една	от	първите	охранителни	фирми	в	България.	
На	фирмата	с	над	1200	служители	и	собствена	GPS	система	
са	се	доверили	ред	посолства,	министерства,	банки,	хотели	
и	 училища.	 По	 нейна	 инициатива	 се	 създава	 първата	 по	
рода	си	школа	за	охранители,	в	която	обучават	висококва-
лифицирани	специалисти	от	България	и	чужбина.

Услугата	 за	 настроение,	 а	 защо	 не	 и	 за	„бързи	 пари”,	
предлага	гръцката	Intralot	чрез	„Еврофутбол”,	най-големият	
букмейкър	 в	 България.	 Видовете	 залози	 на	 най-различни	
спортове	се	множат	с	всеки	изминал	ден,	а	от	февруари	2009	
година	вече	можете	да	залагате	не	само	онлайн	или	в	някой	
от	850-те	пункта	за	залагания	в	страната,	но	и	по	телефон.	
Фирмата	 се	 радва	 на	 огромна	 популярност,	 като	 за	 2008	
година	има	450	000	редовни	клиенти,	сайт	с	1.09	милиона	
уникални	посещения	на	месец,	телевизия	и	вестник,	който	
излиза	два	пъти	в	седмицата.

Orbit	 Ltd.	 е	 логистичната	 фирма,	 която	 ще	 достави	 най-
ценните	ви	пратки	до	най-далечните	точки	по	света	по	въз-
дух,	 вода	 и	 земя.	 Българският	 филиал	 на	 гръцката	 Orphee	
Beinoglu	разполага	със	собствена	складова	база,	оборудвана	
с	най-новата	логистична	техника	и	система	за	сигурност.

След	три	години	присъствие	в	България,	Stanton	Chase	се	
утвърждава	като	сигурен	партньор	при	подбора	на	квали-
фицирани	кадри.	Фирмата	е	разработила	собствен	метод	за	
работа	с	фирми	от	сектори	като	търговия	с	бързооборотни	
стоки,	технологии,	промишленост,	полезни	изкопаеми.

Η	πρώτη	εκδήλωση	για	το	2009	στα	πλαίσια	της	παρα-
δοσιακής	 κλαδικής	 	 παρουσίασης	 μελών	 του	 Ελλη-
νικού	 Επιχειρηματικού	 Συμβουλίου	 στη	 Βουλγαρία	
(ΕΕΣΒ)	ήταν	η	δεύτερη	έκδοση	του	“Υπηρεσίες	στην	
υπηρεσία	 των	 επιχειρήσεων”.	 Στις	 29	 Ιανουαρίου	

2009	στο	ξενοδοχείο	Sheraton	μίλησαν	επτά	νέες	εταιρείες-μέλη		
για	το	ευρύ	φάσμα	των	υπηρεσιών	που	παρέχουν	προς	τις	εται-
ρείες	ελληνικών	και	κυπριακών	συμφερόντων	στη	Βουλγαρία.

Η	 BB&T	 Ltd.	 είναι	 	 εταιρεία	 συμβούλων	 με	 	 επαγγελματική	
εμπειρία	που		της	επιτρέπει	να	παρέχει	ένα	μεγάλο	φάσμα	υπηρε-
σιών	σε	δημόσιες	και	ιδιωτικές	εταιρείες.	Ιδιαίτερη	έμφαση	δίνεται	
στα	τεχνικά	έργα.	Μέσα	σε	15	χρόνια	δραστηριότητας	η	εταιρεία	
έχει	αναπτύξει	ειδική	μεθοδολογία	για	τη	διαχείριση	εθνικών	και	
διασυνοριακών	έργων	με	και	χωρίς	ευρωπαϊκή	χρηματοδότηση.

Η	Eurofast	Global	Ltd.	με	έδρα	στην	Κύπρο			εταιρεία	παροχής	
φορολογιστικών	υπηρεσιών,	το	μότο	της	οποίας	είναι	“Ο	πελάτης	πρέ-
πει	να	ενθουσιαστεί,	και	όχι	απλά	να	εξυπηρετηθεί”.	Και	οι	πελάτες	μπο-
ρούν	να	αναθέσουν	στην	εταιρεία	με	γραφεία	σε	όλες	τις	χώρες	των	
Βαλκανίων,	όλη	τη	λογιστική	τους	δραστηριότητα,	διαχείριση	φόρων,	
ίδρυση	εταιρειών.	Χάρη	στο	γεγονός	ότι	είναι	μέλος	της	Taxand,	η	εται-
ρεία	συνεργάζεται	με	χιλιάδες	συμβούλους	σε	περισσότερες	από	30	
χώρες	και	συνεπώς	μπορεί	να	ικανοποιήσει	τις	διαφορετικές	ανάγκες	
των	πελατών	οι	οποίοι	έχουν	διεθνή	δραστηριότητα.

Για	την	ασφάλεια	των	VIP	πελατών	και	κτιρίων	φροντίζει	η	Force	
Delta	Ltd.,	μια	από	τις	πρώτες	εταιρείες	ασφάλειας	στη	Βουλγαρία.	
Πελάτες	 της	 εταιρείας	 με	 πάνω	 από	 1200	 υπαλλήλους	 και	 ιδιό-
κτητο	σύστημα	GPS	είναι	πρεσβείες,	υπουργεία,	τράπεζες,	σχολεία	
και	ξενοδοχεία.	Με	πρωτοβουλία	της	εταιρείας	δημιουργήθηκε	και	
το	πρώτο	σχολείο	για	φύλακες	στο	οποίο	εκπαιδεύονται	υψηλού	
επιπέδου	επαγγελματίες	από	τη	Βουλγαρία	και	το	εξωτερικό.

Υπηρεσία	για	καλή	διάθεση	και	γιατί	όχι	για	“γρήγορο	χρήμα”	
προσφέρει	η	ελληνική	Intralot	μέσω	της	Eurofootball:	η	μεγαλύτερη	
εταιρεία	αθλητικών	στοιχημάτων	στη	Βουλγαρία.	Τα	είδη	στοιχημά-
των	για	διάφορα	αθλήματα	πολλαπλασιάζονται	κάθε	μέρα,	αλλά	
από	 τον	 Φεβρουάριο	 του	 2009	 ήδη	 μπορείτε	 στοιχηματίζετε	 όχι	
μόνο	online	ή	σε	κάποιο	από	τα	850	πρακτορεία	στοιχημάτων	στη	
χώρα,	αλλά	και	μέσω	τηλεφώνου.	Η	εταιρεία	είναι	πάρα	πολύ	δημο-
φιλής	καθώς	για	το	2008	έχει	450	000	τακτικούς	πελάτες,	ιστοσελίδα	
με	1,09	εκατομμύρια	μοναδικούς	επισκέπτες	κάθε	μήνα,	τηλεόραση	
και	εφημερίδα	η	οποία	εκδίδεται	δύο	φορές	την	εβδομάδα.

Η	Orbit	Ltd.	είναι	η	εταιρία	logistics	που		θα	παραδώσει	τις	πιο	
πολύτιμες	 αποστολές	 σας	 στα	 πιο	 απομακρυσμένα	 σημεία	 του	
πλανήτη	δια	ξηράς,	θαλάσσης	ή	αέρος.	Η	βουλγαρική	θυγατρική	
της	ελληνικής	Orphee	Beinoglu	διαθέτει	δική	της	αποθήκη,	εξοπλι-
σμένη	με	σύγχρονα	συστήματα	logistics	και	σύστημα	ασφάλειας.

Μετά	από	τρία	χρόνια	παρουσίας	στη	Βουλγαρία,	η	Stanton	Chase	
αναδεικνύεται	σε	αξιόπιστο	συνεργάτη	για	την	επιλογή	κατάλληλα	
καταρτισμένου	 ανθρώπινου	 δυναμικού.	 Η	 εταιρεία	 έχει	 αναπτύξει	
δική	της	μέθοδο	εργασίας	με	εταιρείες	σε	τομείς	όπως:	εμπορία	προϊ-
όντων	ευρείας	κατανάλωσης,	τεχνολογίες,	βιομηχανία,	ορυχεία.

Услуги	в	услуга		
на	бизнеса	–	Част	II

υπηρεσίες στην 
υπηρεσία των 

επιχειρήσεων −  
μέρος 2
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Създадена	през	1995	година,	бб&т оод	
е	 независима	 консултантска	 компания,	
развиваща	 дейност	 в	 България	 и	 чуж-
бина.	Има	доказан	опит	в	разработката	
на	комплексни	и	мулти-дисциплинарни	
проекти	и	собствен	методологичен	под-
ход	за	подготовка	и	изпълнение	на	отдел-
ните	фази	на	всеки	проект.	Компанията	
предоставя		най-подходящата	комбина-
ция	от	качества	и	опит	за	клиентите	си	−		
фирми	от	частния	и	публичния	сектор.

фоРс делта оод	е	една	от	първите	и	
най-големи	 охранителни	 фирми	 в	 Бъл-
гария.	 Фирмата	 е	 специализирана	 във	
всички	видове	охранителни	дейности	и	
предоставя	 охрана	 на	 следните	 инсти-
туции:	посолствата	на	САЩ,	Великобри-
тания,	Германия,	Италия,	Гърция,	Кипър;	
банки,	 хотели,	 обществени	 и	 частни	
обекти.	 Фирмата	 осъществява	 GPS	
наблюдение	 и	 инкасиране	 на	 парични	
суми,	 ценни	 пратки	 и	 товари,	 охрани-
телни	аларми,	гарантира	личната	сигур-
ност	на	хората.

eUrOfast GLOBaL LtD предлага	данъчни	
услуги,	 международно	 данъчно	 плани-
ране,	създаване	и	управление	на	фирми	
и	 тръстове,	 правни	 и	 консултантски	
съвети,	счетоводни	услуги.	С	централа	в	
Кипър	и	представителства	в	Гърция,	Бъл-
гария,	Румъния,	Македония,	Черна	гора	и	
Албания,	Eurofast	Global	Ltd.	е	единстве-
ната	професионална	компания	с	единно	
управление	 в	 Югоизточна	 Европа.	 Съз-
дали	 са	 и	 единна	 философия,	 език	 и	
администриране	 във	 всички	 страни,	 в	
които	развиват	дейност.

евРофутбол	е	първата	частна	букмей-
кърска	къща	в	България,	чието	начало	е	
положено	през	1990	година.	Компанията	
притежава	 лиценз	 за	 организиране	 на	
залагания	 върху	 резултати	 от	 спортни	
състезания,	 издаден	 от	 Държавната	

H BB&t LtD	ιδρύθηκε	το	1995	και	είναι	ανεξάρ-
τητη	 συμβουλευτική	 εταιρεία	 που	 δραστηριο-
ποιείται	στη	Βουλγαρία	και	στο	εξωτερικό.	Έχει	
αποδεδειγμένη	 εμπειρία	 στην	 ανάπτυξη	 πολύ-
πλοκων	έργων	σε	διάφορους	τομείς	και	δική	της	
μεθοδολογική	προσέγγιση	για	την	προετοιμασία	
και	 την	 εκτέλεση	 των	 διάφορων	 φάσεων	 κάθε	
έργου.	Πελάτες	της	εταιρείας	είναι	επιχειρήσεις	
τόσο	του	ιδιωτικού	όσο	και	του	δημόσιου	τομέα	
και	έτσι	μπορεί	να	προσφέρει	τον	πιο	κατάλληλο	
συνδυασμό	προσόντων	και	εμπειρίας.	

Η	fOrce DeLta LtD	είναι	μία	από	τις	πρώτες	και	
τις	μεγαλύτερες	security	εταιρείες	στη	Δημοκρα-
τία	της	Βουλγαρίας.	Η	εταιρεία	είναι	εξειδικευμένη	
σε	όλα	τα	είδη	προστατευτικής	δραστηριότητας	
και	πραγματοποιεί	την	φύλαξη	ιδρυμάτων	όπως	
των	 πρεσβειών	 των	 ΗΠΑ,	 της	 Μεγάλης	 Βρετα-
νίας,	της	Γερμανίας,	της	Ιταλίας,	της	Ελλάδας,	της	
Κύπρου	 κ.α.,	 τραπεζών,	 ξενοδοχείων,	 δημοσίων	
και	ιδιωτικών	αντικείμενων.	Η	εταιρεία	πραγματο-
ποιεί	GPS	έλεγχο	και	incasso	χρηματικών	ποσών,	
πολύτιμων	αποστολών	και	φορτίων,	ενώ	εξασφα-
λίζει	προσωπική	προστασία	φυσικών	προσώπων	
και	προστασία	δια	τεχνικής	συναγερμού.

H	 eUrOfast GLOBaL LtD	 παρέχει	 φορολο-
γικές	υπηρεσίες,	διεθνή	φορολογικό	προγραμ-
ματισμό,	 ίδρυση	 και	 διαχείριση	 εταιρειών	 και	
καταπιστευμάτων,	 νομικές	 και	 συμβουλευτι-
κές	 υπηρεσίες	 και	 λογιστικές	 υπηρεσίες.	 Με	
κεντρικά	γραφεία	στην	Κύπρο	και	τοπικά	γρα-
φεία	σε	Ελλάδα,	Βουλγαρία,	Ρουμανία,	Σερβία,	
Σκόπια,	 Μαυροβούνιο,	 Αλβανία,	 η	 Eurofast	
Global	Limited	είναι	η	μοναδική	εταιρεία	επαγ-
γελματικών	υπηρεσιών	με	ενιαία	διοίκηση	στη	
Νοτιοανατολική	Ευρώπη.	Επίσης,	έχει	εδραιώ-
σει	ενιαία	φιλοσοφία,	γλώσσα	και	διοίκηση	σε	
όλες	τις	χώρες	στις	οποίες	ασκεί	επιχειρηματική	
δραστηριότητα.

Η	 eUrOfOOtBaLL	 είναι	 η	 πρώτη	 ιδιωτική	
εταιρία	 αθλητικών	 στοιχημάτων	 στη	 Βουλγα-
ρία	και	ιδρύθηκε	το	1990.	Η	εταιρεία	έχει	άδεια	
για	την	οργάνωση	αθλητικών	στοιχημάτων	που	
εκδόθηκε	από	την	Κρατική	επιτροπή	τυχερών	
παιχνιδιών.	 Η	 Eurofootball	 προσφέρει	 προϊόν	

Сродна	дейност	развива	и	Wilson	Learning.	Освен	под-
бор	на	кадри	компанията	работи	с	персонала	на	фирмата-
клиент	с	цел	по-висока	ефективност.

Заключителният	акорд	на	вечерта	бе	представянето	на	
новия	 управител	 на	 „Шератон”	 Алкивиадис	 Сотириу.	 Той	
обеща	последователност	в	управлението	на	хотела	от	вери-
гата	Classical	Hotels.		

Συγγενική	δραστηριότητα	αναπτύσσει	και	η	Wilson	Learning	η	
οποία	προσφέρει	τόσο	υπηρεσίες	επιλογής	προσωπικού,	όσο	επί-
σης	συνεργάζεται	με	το	προσωπικό	της	εταιρείας-πελάτη	με	στόχο	
την	καλύτερη	αποτελεσματικότητα.

Η	βραδιά	τελείωσε	με	την	παρουσίαση	του	νέου	διευθυντή	
του	 Sheraton	 κ.	 Αλκιβιάδη	 Σωτηρίου	 o	 οποίος	 με	 τη	 σειρά	 του	
υποσχέθηκε	να		συνεχίσει	τις	καλές	πρακτικές	στη	διαχείριση	της	
αλυσίδας	ξενοδοχείων	Classical	Hotels.		



�

февруари-март 2009НОВИНИ

комисия	 по	 хазарта.	 Еврофутбол	 пред-
лага	 продукт	 на	 европейско	 ниво	 чрез	
залози	 в	 реално	 време,	 както	 и	 уникал-
ната	 в	 света	 възможност	 за	 печалба	 от	
суперджакпот	и	системи	за	непълно	ком-
биниране.	 Еврофутбол	 е	 пълноправен	
член	 на	 Световна	 лотарийна	 организа-
ция	(WLA)	и	Европейски	лотарии.

OrBit internatiOnaL fOrWarDers 
LtD. е	 създадена	 през	 1994	 година	 като	
българското	подразделение	на	гръцката	
логистична	 фирма	 Orphee	 Beinoglu	 S.A.	
Предоставя	 пълна	 гама	 от	 логистични	
услуги	за	България	и	чужбина,	сред	които	
морски,	 въздушен	 и	 сухопътен	 транс-
порт,	 пренасяне	 и	 складиране,	 митни-
ческо	 агентство,	 доставки	 до	 панаири	 и	
изложения,	преместване	на	лични	вещи	
от	врата	на	врата,	застраховане.

стаНтъН Чейс иНтеРНеШъНъл	 е	
сред	 десетте	 водещи	 консултантски	
фирми	 в	 света	 в	 сферата	 на	 директния	
подбор	 на	 управленски	 персонал.	 В	
България	 Стантън	 Чейс	 присъства	 от	
началото	 на	 2006	 година	 и	 бързо	 се	
утвърждава	 като	 предпочитан	 и	 надеж-
ден	партньор	при	идентифицирането	на	
талантливи	мениджъри.	Успехът	си	 бъл-
гарският	 офис	 дължи	 на	 комбинацията	
от	 мотивиран,	 лоялен	 и	 способен	 екип,	
специализацията	на	консултантите	в	кон-
кретни	индустриални	области,	съчетани	
с	 познаването	 на	 локалните	 тенденции	
на	пазара	на	труда	и	бизнес	средата.

Основана	 преди	 40	 години,	 компанията	
уилсъН лъРНиНГ уъРлдуайд	е	све-
товен	лидер	в	разгръщането	на	човешкия	
потенциал.	 Уилсън	 Лърнинг	 помага	 на	
организациите	по	целия	свят	да	изпълнят	
бизнес	 стратегиите	 си	 чрез	 развитие	 на	
техните	 служители.	 Уникалният	 холисти-
чен	подход	на	Уилсън	Лърнинг	с	цел	мак-
симално	 добро	 представяне	 на	 всички	
нива	в	организацията	включва	идентифи-
циране	на	потенциала	на	конкретния	слу-
жител	 и	 изготвяне	 на	 специфично	 реше-
ние.	 То	 навлиза	 в	 ежедневната	 работна	
практика	чрез	изграждането	на	адекватни	
умения	и	нагласа	и	така	спомага	за	пости-
гането	на	оптимален	и	траен	ефект	върху	
бизнес	резултатите.

σε	 ευρωπαϊκό	 επίπεδο	 με	 στοιχήματα	 σε	
πραγματικό	 χρόνο,	 καθώς	 και	 μοναδική	
ευκαιρία	 για	 κέρδος	 από	 σούπερ	 τζάκποτ	
και	 συστήματα	 για	 ελλιπή	 συνδυασμό.	 Η	
Eurofootball	 είναι	 μέλος	 της	 Παγκόσμιας	
Ένωσης	Τυχερών	Παιχνιδιών	 (WLA)	και	των	
Ευρωπαϊκών	Λαχείων.

Η	OrBit internatiOnaL fOrWarDers 
LtD ιδρύθηκε	 το	 1994	 ως	 θυγατρική	 στη	
Βουλγαρία	 της	 ελληνικής	 εταιρίας	 Orphee	
Beinoglu	Α.Ε.	Παρέχει	όλο	το	φάσμα	υπηρε-
σιών	logistics	στη	Βουλγαρία	και	στο	εξωτε-
ρικό:	 θαλάσσιες,	 αεροπορικές	 και	 χερσαίες	
μεταφορές,	 μεταφορά	 και	 αποθήκευση,	
εκτελωνιστικές	 υπηρεσίες,	 παραδόσεις	 σε	
εμπορικές	 εκθέσεις,	 μετακομίσεις	 και	 απο-
στολές	«πόρτα	–	πόρτα»,	ασφάλιση.

Η	 stantOn chase internatiOnaL	
είναι	 μία	 από	 τις	 δέκα	 κορυφαίες	 εταιρείες	
παγκοσμίως	 στον	 τομέα	 άμεσης	 επιλογής	
διευθυντικού	προσωπικού.	Στη	Βουλγαρία,	η	
Stanton	Chase	υπάρχει	από	τις	αρχές	του	2006	
και	γρήγορα	αναδεικνύεται	σε	προτιμώμενο	
και	αξιόπιστο	συνεργάτη	για	τον	εντοπισμό	
ταλαντούχων	διευθυντικών	στελεχών.	Η	επι-
τυχία	 του	 βουλγαρικού	 υποκαταστήματος	
οφείλεται	στο	συνδυασμό	κινήτρων,	πιστής	
και	 ικανής	 ομάδας,	 εξειδίκευσης	 των	 συμ-
βούλων	 σε	 συγκεκριμένους	 βιομηχανικούς	
τομείς,	παράλληλα	με	τη	γνώση	των	τοπικών	
τάσεων	στην	αγορά	εργασίας	και	 το	επιχει-
ρηματικό	περιβάλλον.

Έχοντας	 ιδρυθεί	 πριν	 από	 40	 χρόνια,	 η	 εται-
ρεία	WiLsOn LearninG WOrLDWiDe	είναι	
παγκόσμιος	ηγέτης	στην	ανάπτυξη	του	ανθρώ-
πινου	 δυναμικού.	 Η	 Wilson	 Learning	 βοηθάει	
τους	οργανισμούς	σε	όλο	τον	κόσμο	στην	υλο-
ποίηση	των	επιχειρηματικών	στρατηγικών	τους	
μέσω	βελτίωσης	των	επαγγελματικών	δεξιοτή-
των	των	υπαλλήλων	τους.	Η	μοναδική	ολιστική	
προσέγγιση	 της	 Wilson	 Learning	 για	 μέγιστη	
απόδοση	σε	όλα	τα	επίπεδα	οργάνωσης	περι-
λαμβάνει	 τον	 προσδιορισμό	 του	 δυναμικού	
κάθε	συγκεκριμένου	εργαζομένου	και	την	προ-
ετοιμασία	ειδικής	λύσης.	Η	λύση	αυτή	υλοποι-
είται	 στη	 συνέχεια	 στην	 καθημερινή	 πρακτική	
με	δημιουργία	των	κατάλληλων	δεξιοτήτων	και	
στάσης	και,	κατά	συνέπεια,	συμβάλλει	στην	επί-
τευξη	των	βέλτιστων	αποτελεσμάτων.
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Близо	 150	 мениджъри	 от	 компании-членове	
на	 Гръцкия	 бизнес	 съвет	 в	 България	 (ГБСБ),	
представители	 на	 българското	 правителство	 и	
посолството	на	Република	Гърция	в	България	се	
отзоваха	 на	 поканата	 на	 Съвета	 за	 неформална	

дискусия	на	тема	„Балансът	между	лидерството	и	менидж-
мънта	в	трудни	времена”.		Събитието	се	проведе	на	11	фев-
руари	в	хотел	„Шератон”.

Начален	старт	по	актуалната	тема	на	11	февруари	в	хотел	
„Шератон”	даде	презентацията	на	Wilson	Learning	–	компания,	
специализираща	в	развитието	на	човешките	ресурси	и	съор-
ганизатор	на	събитието.	Майк	Поулсън,	директор	на	Wilson	
Learning	Europe,	разказа	за	пътя,	по	който	от	ефикасност	в	
дейността	на	отделните	служители	се	постига	ефективност.	

Според	главния	изпълнителен	директор	на	застрахова-
телната	фирма	AIG	Life	Георгиос	Дедопулос,	разковничето	
за	успешен	бизнес	по	време	на	криза	е	умелото	баланси-
ране	на	лидерските	с	ръководни	качества.

Даниела	 Миховска,	 мениджър	„Човешки	 ресурси”	 в	 бъл-
гарския	 филиал	 на	 световния	 лидер	 в	 производството	 на	
безалкохолни	напитки	Coca-Cola	HBC,	направи	разграничение	
между	лидер	и	мениджър	и	открои	като	две	необходими	усло-
вия	за	успех	в	трудни	времена	запазването	само	на	„необходи-
мите”	работни	места	и	на	кадрите,	които	работят	пълноценно.

Управляващият	директор	на	Nestle	Bulgaria	Антонис	Кан-
дзелис	подчерта	необходимостта	мениджърите	в	една	ком-
пания	 да	 развиват	 т.нар.	„емоционална	 интелигентност”	 на	
служителите.	Чрез	нея	се	надмогва	паниката,	която	блокира	
работния	процес,	и	спомага	за	пренасочването	към	позити-
вен	начин	на	мислене	и	ефективност,	твърди	мениджърът.

За	мениджъра	„Човешки	ресурси”	на	Пощенска	банка	(с	юри-
дическо	име	Юробанк	И	Еф	Джи	България	АД)	Емил	Георгиев	кри-
зата	е	момент,	в	който	главният	мениджър	е	длъжен	да	прояви	
лидерски	качества	и	да	„зарази”	служителите	с	примера	си.

Събитието	 се	 проведе	 с	 любезното	 спонсорство	 на	
Nestle	Bulgaria	и	Пощенска	банка,	компании	добре	познати	
със	своята	изявена	социална	отговорност	и	водещи	прак-
тики	в	управлението.			

Σχεδόν	150	διευθυντικά	στελέχη	από	εταιρείες	μέλη	του	
Ελληνικού	Επιχειρηματικού	Συμβουλίου	στη	Βουλγα-
ρία	(ΕΕΣΒ),	εκπρόσωποι	της	βουλγαρικής	κυβέρνησης	
και	της	Πρεσβείας	της	Ελλάδας	στη	Βουλγαρία	αντα-
ποκρίθηκαν	 στην	 πρόσκληση	 του	 Συμβουλίου	 για	

μια	άτυπη	συζήτηση	με	θέμα:	“Η	ισορροπία	μεταξύ	ηγεσίας	και	
διαχείρισης	σε	δύσκολους	καιρούς.”		Η	εκδήλωση	πραγματοποι-
ήθηκε	στις	11	Φεβρουαρίου	στο	ξενοδοχείο	Sheraton.

Η	συζήτηση	του	θέματος	στις	11	Φεβρουαρίου	στο	ξενοδο-
χείο	Sheraton	άρχισε	με	την	παρουσίαση	της	Wilson	Learning	−	
εταιρεία	που	ειδικεύεται	στην	ανάπτυξη	ανθρώπινων	πόρων	και	
συνδιοργανώτρια	της	εκδήλωσης.	Ο	κ.	Mike	Poulson,	διευθυντής	
του	Wilson	Learning	Europe,	μίλησε	για	τον	τρόπο	με	τον	οποίο	
από	την	αποδοτικότητα	στη	δραστηριότητα	των	διαφορετικών	
υπαλλήλων	επιτυγχάνεται	αποτελεσματικότητα.	

Σύμφωνα	 με	 τον	 Γενικό	 Διευθυντή	 της	 ασφαλιστικής	 εται-
ρείας	AIG	Life	κ.	Γεώργιο	Δεδόπουλο	το	κλειδί	για	επιτυχημένη	
επιχείρηση	 σε	 καιρούς	 κρίσης	 είναι	 η	 επιδέξια	 ισορροπία	 των	
ηγετικών	και	των	διοικητικών	ικανοτήτων.

Η	κ.	Ντανιέλα	Μίχοβσκα,	διευθύντρια	ανθρώπινων	πόρων	στη	
βουλγαρική	 θυγατρική	 του	 παγκόσμιου	 ηγέτη	 στην	 κατασκευή	
αναψυκτικών	Coca-Cola	HBC,	έκανε	μια	διάκριση	μεταξύ	“ηγέτη”	και	
“διευθυντή”	και	τόνισε	ως	δύο	απαραίτητες	προϋποθέσεις	για	την	επι-
τυχία	σε	δύσκολους	καιρούς	τη	διατήρηση	μόνο	των	“απαραίτητων”	
θέσεων	εργασίας	και	των	στελεχών	που	εργάζονται	αποτελεσματικά.

Ο	Γενικός	Διευθυντής	της	Nestle	Bulgaria	κ.	Αντώνης	Καντζέ-
λης	τόνισε	την	ανάγκη	τα	διευθυντικά	στελέχη	σε	μια	εταιρεία	
να	αναπτύσσουν	τη	λεγόμενη	“συναισθηματική	νοημοσύνη”	των	
υπαλλήλων.	Βοηθάει	στο	να	ξεπεραστεί	ο	πανικός	ο	οποίος	εμπο-
δίζει	την	εργασία	και	συμβάλλει	στη	στροφή	προς	θετικό	τρόπο	
σκέψης	και	αποτελεσματικότητα,	ισχυρίζεται	ο	διευθυντής.

Για	 τον	 Διευθυντή	 Ανθρώπινων	 Πόρων	 της	 Postbank	 	 (με	
νομικό	όνομα	Eurobank	EFG	Bulgaria	AD)	κ.	Εμίλ	Γκεοργκίεφ	η	
κρίση	είναι	στιγμή	όταν	ο	γενικός	διευθυντής	οφείλει	να	επιδείξει	
ηγετικές	ικανότητες	και	να	το	“κολλήσει”	αυτό	στους	υπαλλήλους	
του	με	προσωπικό	παράδειγμα.		

Η	 εκδήλωση	 πραγματοποιήθηκε	 με	 την	 ευγενική	 χορηγία	
της	Nestle	Bulgaria	και	της	Postbank,		εταιρείες			γνωστές	για	τις	
δραστηριότητες	 κοινωνικής	 ευθύνης	 τους	 και	 για	 τις	 ηγετικές	
πρακτικές	τους	στη	διαχείριση.		

къде е балансът 
между 
лидерството и 
мениджмънта
Πού	είναι	η	ισορροπία	μεταξύ	

ηγεσίας	και	διαχείρισης
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кабинетът с антикризисна програма
Работна	 група	 към	 българското	 правителство	 разработва	
антикризисна	програма,	която	предвижда	създаването	на	
13	индустриални	зони	и	отпускането	на	допълнителни	250	
милиона	лева	за	търговските	банки,	които	да	финансират	
малките	и	средните	предприятия.	Други	мерки	предвиждат	
250	милиона	лева	от	капиталовите	разходи	на	ведомствата	
да	 се	 пренасочат	 към	 общините	 и	 бизнеса,	 а	 80	 милиона	
лева	от	бюджета	на	Министерството	на	отбраната	да	бъдат	
пренасочени	за	купуването	на	жилища	за	военни	вместо	за	
нова	техника.	

блокирана българо-гръцка граница
Българо-гръцката	 граница	 остана	 блокирана	 в	 продъл-
жение	на	седмица	и	половина	вследствие	на	ефективната	
стачка	на	гръцките	фермери.	Ситуацията	бе	повод	за	интен-
зивна	комуникация	между	двете	страни	на	всички	нива	на	
държавния	 апарат.	 Европейският	 съюз,	 до	 когото	 българ-
ското	правителство	изпрати	запитване,	заяви,	че	България	
не	може	да	се	надява	на	компенсации	за	пропуснати	ползи	
в	резултат	на	блокирането	на	границата	поради	липсата	на	
подобен	компенсаторен	инструмент.

атина ревизира бюджета
Гръцкото	 правителство	 представи	 ревизирана	 Програма	
за	стабилност	и	развитие	на	страната	за	периода	2008-2011	
година,	 в	 която	 приходите	 в	 държавния	 бюджет	 за	 2009	
година	са	занижени	с	2.5	милиарда	евро.	Атина	планира	да	
реформира	 системата	 за	 данъчно	 облагане,	 за	 да	 събира	
по-ефективно	задълженията	на	длъжници	и	по	този	начин	
да	 увеличи	 приходите	 в	 бюджета.	 Гръцкото	 правителство	
възнамерява	 да	 вдигне	 бюджетните	 заплати	 и	 пенсиите	
съответно	с	2.6%	и	над	3%.

умерено песимистична прогноза
България	 ще	 отбележи	 забележимо	 забавяне	 на	 реалния	
темп	 на	 растеж	 на	 БВП	 на	 годишна	 база,	 преките	 чуждес-
транни	 инвестиции	 умерено	 ще	 намалеят,	 вътрешното	
търсене	и	икономическата	активност	в	страната	ще	спадне,	
намаляване	 на	 инфлацията	 и	 свиване	 на	 дефицита	 по	
текущата	сметка	като	дял	от	БВП	са	част	от	прогнозите	на	
Българска	народна	банка	за	развитието	на	българската	ико-
номика	през	първата	половина	на	годината,	публикувани	в	
“Икономически	преглед”.









Η κυβέρνηση με πρόγραμμα αντιμετώπισης 
της κρίσης

Ομάδα	εργασίας	της	βουλγαρικής	κυβέρνησης	προετοιμάζει	
πρόγραμμα	 αντιμετώπισης	 της	 κρίσης,	 το	 οποίο	 προβλέπει	
τη	δημιουργία	13	βιομηχανικών	ζωνών	και	τη	χορήγηση	επι-
πλέον	 250	 εκατ.	 λέβα	 στις	 εμπορικές	 τράπεζες,	 τα	 οποία	 με	
τη	 σειρά	 τους	 θα	 χρησιμοποιηθούν	 για	 τη	 χρηματοδότηση	
μικρομεσαίων	 επιχειρήσεων.	 Άλλα	 μέτρα	 προβλέπουν	 250	
εκατ.	 λέβα	 από	 τις	 δαπάνες	 κεφαλαίου	 για	 τα	 κρατικά	 ιδρύ-
ματα	να	μεταφερθούν	στους	δήμους	και	τις	επιχειρήσεις	και	
80	εκατ.	λέβα	από	τον	προϋπολογισμό	του	Υπουργείου	Εθνι-
κής	Άμυνας	 να	 διατεθούν	 για	 την	 αγορά	 κατοικιών	 για	 τους	
στρατιωτικούς	αντί	νέου	εξοπλισμού.	

Αποκλεισμός στα  
βουλγαρο-ελληνικά σύνορα

Τα	 βουλγαρο-ελληνικά	 σύνορα	 παρέμειναν	 κλειστά	 για	 μιά-
μιση	 βδομάδα	 λόγω	 της	 απεργίας	 των	 Ελλήνων	 αγροτών.	 Η	
κατάσταση	 αυτή	 αποτέλεσε	 και	 αφορμή	 για	 την	 εντατική	
επικοινωνία	 μεταξύ	 των	 δύο	 χωρών	 σε	 όλα	 τα	 επίπεδα	 της	
κρατικής	μηχανής.	Η	Ευρωπαϊκή	Ένωση,	στην	οποία	η	βουλ-
γαρική	κυβέρνηση	έστειλε	επιστολή,	δήλωσε	ότι	η	Βουλγαρία	
δεν	μπορεί	να	ελπίζει	σε	αποζημιώσεις	για	διαφυγόντα	κέρδη	
λόγω	 του	 αποκλεισμού	 των	 συνόρων	 εξαιτίας	 της	 έλλειψης	
ενός	τέτοιου	μέσου	αποζημίωσης.

Η Αθήνα με αναθεωρημένο 
προϋπολογισμό

Η	 ελληνική	 κυβέρνηση	 παρουσίασε	 αναθεωρημένο	 Πρό-
γραμμα	 Σταθερότητας	 και	 Ανάπτυξης	 της	 χώρας	 για	 την	
περίοδο	2008-2011,	στο	οποίο	τα	έσοδα	του	κρατικού	προϋ-
πολογισμού	για	το	2009	έχουν	μειωθεί	κατά	2,5	δισεκατομμύ-
ρια	ευρώ.	Η	Αθήνα	σχεδιάζει	μεταρρύθμιση	του	συστήματος	
φορολόγησης,	 ώστε	 να	 εισπράττει	 πιο	 αποτελεσματικά	 τις	
οφειλόμενες	υποχρεώσεις	και	έτσι	να	αυξήσει	τα	έσοδα	στον	
προϋπολογισμό.	 Η	 ελληνική	 κυβέρνηση	 προβλέπει	 αύξηση	
στους	μισθούς	του	δημοσίου	και	στις	συντάξεις	κατά	2,6%	και	
πάνω	από	3%	αντίστοιχα.	

μέτρια απαισιόδοξη πρόβλεψη 
Η	 Βουλγαρία	 θα	 σημειώσει	 σημαντική	 επιβράδυνση	 στον	
πραγματικό	ρυθμό	αύξησης	του	ΑΕΠ	σε	ετήσια	βάση,	οι	άμε-
σες	ξένες	επενδύσεις	θα	μειωθούν	μέτρια,	η	εγχώρια	ζήτηση	
και	 η	 οικονομική	 δραστηριότητα	 θα	 ελαττωθούν,	 αναμένεται	
μείωση	 του	 πληθωρισμού	 και	 συρρίκνωση	 του	 ελλείμματος	
του	 ισοζυγίου	τρεχουσών	συναλλαγών	ως	ποσοστό	του	ΑΕΠ.	
Τα	παραπάνω	είναι	μέρος	των	εκτιμήσεων	της	Εθνικής	Τράπε-
ζας	της	Βουλγαρίας	 (BNB)	για	την	ανάπτυξη	της	βουλγαρικής	
οικονομίας	 κατά	 το	 πρώτο	 εξάμηνο	 του	 έτους,	 σύμφωνα	 με	
δημοσίευση	της	έκδοσης	“Οικονομική	Επισκόπηση”.

λιγότερες ξένες επενδύσεις
Οι	άμεσες	ξένες	επενδύσεις	στη	Βουλγαρία	έχουν	σημειώσει	
μείωση	κατά	περισσότερο	από	1	δισ.	ευρώ	το	2008,	δείχνουν	
τα	 στοιχεία	 της	 Εθνικής	 Τράπεζας	 της	 Βουλγαρίας	 (BNB).	
Πέρυσι	 το	 ύψος	 των	 άμεσων	 ξένων	 επενδύσεων	 έπεσε	 στα	
5,43	δισ.	ευρώ,	ή	16%	του	ΑΕΠ,	και	το	μέγεθός	τους	έχει	καλύ-
ψει	 μόνο	 65,6%	 του	 ελλείμματος	 του	 ισοζυγίου	 τρεχουσών	
συναλλαγών,	 σε	 σχέση	 με	 περισσότερο	 από	 103%	 το	 2007,	
σύμφωνα	με	έκθεση	της	BNB.
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По-малко чужди инвестиции
Преките	чужди	инвестиции	в	България	са	отбелязали	спад	
от	над	1	милиард	евро	през	2008	година,	сочат	данните	на	
Българска	народна	банка	(БНБ).	За	миналата	година	разме-
рът	на	преките	чужди	инвестиции	се	е	свил	до	5.43	мили-
арда	евро,	или	16%	от	БВП,	като	техният	размер	е	покривал	
само	65.6%	от	дефицита	по	текущата	сметка,	сравнено	с	над	
103%	през	2007	година,	се	казва	в	доклада	на	БНБ.

600 милиона евро за пожарите в Гърция
Гръцкото	правителство	е	отделило	600	милиона	евро,	за	да	
подпомогне	 пострадалите	 от	 пожарите	 през	 2007	 година,	
както	и	за	възстановяване	на	пътната	мрежа,	насажденията	
и	 икономиката	 на	 засегнатите	 райони,	 съобщи	 главният	
секретар	в	гръцкото	министерство	на	околната	среда,	бла-
гоустройството	и	държавните	строежи	Демостен	Кацианис.	
Общо	92	хиляди	дарители	събраха	над	250	милиона	евро	
в	специален	фонд,	създаден	от	правителството.	Средствата	
са	 предназначени	 за	 възстановяването	 на	 разрушените	
къщи	в	Пелопонес,	района	на	Атина,	остров	Евбея	и	други	
райони.

Георги Първанов в азербайджан
Президентът	 на	 България	 Георги	 Първанов	 посети	 Баку,	
където	се	срещна	азербайджанския	си	колега	Илхам	Алиев.	
На	срещата	са	обсъждани	главно	проблеми	на	енергетиката,	
заяви	 министърът	 на	 външните	 работи	 на	 Азербайджан	
Елмар	 Мамедяров.	 България	 има	 желание	 да	 купува	 по	 1	
милиард	куб.м.	газ	годишно	от	Азербайджан,	докато	Гърция	
е	заявила	намерение	да	доставя		до	1.5	милиарда	куб.м.

антикризисната програма на кипър
Кипър	ще	вложи	301	милиона	евро	в	ключовите	за	страната	
сектори	строителство	и	туризъм.	Това	гласи	планът	от	финан-
сови	мерки,	оповестен	от	президента	на	Кипър	Димитрис	
Христофиас.	250	милиона	евро	ще	отидат	за	стимулиране	
на	строителството	чрез	отпускане	на	нисколихвени	заеми	
за	хора,	закупуващи	първо	жилище.	Други	51	милиона	евро	
ще	отидат	за	намалението	на	местни	данъци	и	за	по-ниски	
такси	за	кацане	на	самолети,	с	което	ще	се	облекчи	работата	
на	сектора	туризъм.

„Набуко” иска средства от еиб 
Газопроводът	“Набуко”	може	да	получи	финансова	помощ	от	
Европейската	инвестиционна	банка,	която	обаче	обяви,	че	
се	нуждае	от	повече	информация	за	проекта	преди	да	вземе	











600 εκατ. ευρώ για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα
Η	ελληνική	κυβέρνηση	έχει	προβλέψει	600	εκατομμύρια	ευρώ	
για	 να	 βοηθήσει	 τα	 θύματα	 των	 πυρκαγιών	 του	 2007,	 καθώς	
και	 για	 την	 αποκατάσταση	 του	 οδικού	 δικτύου,	 των	 φυτειών	
και	της	οικονομίας	στις	πληγείσες	περιοχές,	δήλωσε	ο	γενικός	
γραμματέας	 του	 Υπουργείου	 Περιβάλλοντος,	 Χωροταξίας	 και	
Δημοσίων	 Έργων,	 κ.	 Δημοσθένης	 Κατσιγιάννης.	 Συνολικά	 92	
χιλιάδες	δωρητές	συγκέντρωσαν	πάνω	από	250	εκατ.	ευρώ	σε	
ειδικό	ταμείο	που	έχει	συσταθεί	από	την	κυβέρνηση.	Τα	κονδύ-
λια	προορίζονται	για	την	ανοικοδόμηση	των	κατεστραμμένων	
κατοικιών	 στην	 Πελοπόννησο,	 στην	 περιοχή	 της	 Αθήνας,	 της	
Εύβοιας	και	αλλού.	

ο γκεόργκι Παρβάνοφ στο Αζερμπαϊτζάν 
Ο	 πρόεδρος	 της	 Βουλγαρίας	 κ.	 Γκεόργκι	 Παρβάνοφ	 επισκέ-
φθηκε	το	Μπακού,	όπου	συναντήθηκε	με	τον	ομόλογό	του	από	
το	 Αζερμπαϊτζάν	 Ιλχάμ	 Αλίεβ.	 Στη	 συνάντηση	 συζητήθηκαν	
κυρίως	 τα	 θέματα	 της	 ενέργειας,	 δήλωσε	 ο	 υπουργός	 εξωτε-
ρικών	του	Αζερμπαϊτζάν	κ.	Ελμάρ	Μαμεδιάροφ.	Η	Βουλγαρία	
εξέφρασε	επιθυμία	να	αγοράζει	1	δισ.	κυβικά	μέτρα	φυσικού	
αερίου	ετησίως	από	το	Αζερμπαϊτζάν,	ενώ	η	Ελλάδα	έχει	δηλώ-
σει	πρόθεση	να	παρέχει	1,5	δισ.	κυβικά	μέτρα.

το πρόγραμμα αντιμετώπισης της κρίσης 
στην κύπρο

Η	Κύπρος	θα	επενδύσει	301	εκατ.	ευρώ	στους	βασικούς	για	τη	
χώρα	τομείς	των	κατασκευών	και	του	τουρισμού.	Αυτό	αναφέ-
ρει	το	χρηματοδοτικό	σχέδιο	οικονομικών	μέτρων	που	ανακοι-
νώθηκε	 από	 τον	 πρόεδρο	 της	 Κύπρου	 κ.	 Δημήτρη	 Χριστόφια.	
250	εκατ.	ευρώ	θα	διατεθούν	για	την	ενίσχυση	του	τομέα	των	
κατασκευών	 και	 των	 οικοδομών,	 και	 πιο	 συγκεκριμένα	 για	 τη	
χορήγηση	δανείων	σε	άτομα	που	αγοράζουν	την	πρώτη	κατοικία	
τους.	Άλλα	51	εκατ.	ευρώ	θα	διατεθούν	για	τη	μείωση	τοπικών	
φόρων	και	για	πιο	χαμηλά	τέλη	προσγείωσης	για	τα	αεροσκάφη,	
μέτρο	με	το	οποίο	θα	διευκολυνθεί	ο	τομέας	του	τουρισμού.

το “ναμπούκο” ζητά χρηματοδότηση από 
την ΕτΕπ 

Ο	αγωγός	φυσικού	αερίου	“Ναμπούκο”	μπορεί	να	λάβει	χρηματοδο-
τική	ενίσχυση	από	την	Ευρωπαϊκή	Τράπεζα	Επενδύσεων,	η	οποία,	
όμως,	 όπως	 ανακοίνωσε,	 χρειάζεται	 περισσότερες	 πληροφορίες	
σχετικά	με	το	έργο	πριν	αποφασίσει	εάν	θα	συμμετάσχει	στη	χρη-
ματοδότησή	του.	Η	κοινοπραξία	εταιριών	η	οποία	θα	πραγματοποι-
ήσει	την	κατασκευή	του	“Ναμπούκο”	περιλαμβάνει	τη	βουλγαρική	
εταιρεία	Bulgargas,	την	τουρκική	Botash,	τη	ρουμανική	Transgas,	
την	ουγγρική	MOL,	την	αυστριακή	OMV	και	τη	γερμανική	RWE,	ενώ	
το	κόστος	του	έργου	υπολογίζεται	στα	8	δισ.	ευρώ.
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решение	дали	да	се	включи	във	финансирането	му.	Консор-
циумът	от	компании,	който	ще	изгражда	“Набуко”,	включва	
българската	компания	“Булгаргаз”,	турската	“Боташ”,	румън-
ската	“Трансгаз”,	унгарската	МОЛ,	австрийската	OMV	и	нем-
ската	RWE,	а	проектът	се	оценява	на	8	милиарда	евро.

българо-китайско автомобилно  
производство

Ново	начало	за	автомобилното	производство	в	България	ще	
бъде	поставено	с	подписването	на	сертификат	за	българско-
китайска	инвестиция	в	първоначален	размер	от	100	милиона	
лева,	съобщи	изпълнителният	директор	на	Българската	аген-
ция	за	инвестиции	Стоян	Сталев.	От	китайска	страна	инвес-
титор	ще	бъде	най-голямата	частна	китайска	компания	Great	
Wall.	Общият	размер	на	инвестицията	е	за	80	милиона	евро,	
като	ще	бъдат	открити	около	1500	работни	места.

афера за източване 
на ддс

Шефът	на	Националната	агенция	
по	 приходите	 Мария	 Мургина	
подаде	оставка,	която	бе	приета	
от	 премиера	 Сергей	 Станишев.	
Според	 официалните	 мотиви,	
тя	 	 напуска	 поста	 си	 поради	
занижени	 приходи	 от	 ДДС,	 но	
според	 медиите	 причината	 е	
разследване	 на	 ДАНС	 за	 източ-
ване	на	ДДС	в	размер	между	600	
милиона	 и	 1	 милиард	 лева.	 По-
рано	лидерът	на	движение	„Ред,	
законност	и	справедливост”	Яне	
Янев	заяви	пред	журналисти,	че	
служители	 на	 НАП	 са	 източили	
ДДС	равен	на	вноската	на	Бълга-
рия	за	членство	в	ЕС.	Тя	възлиза	
на	стотици	милиони	левове.

забавен ръст на бвП
Най-ниският	 ръст	 на	 БВП	 от	
девет	 години	 насам	 е	 отчетен	
за	 последното	 тримесечие	 на	
2008	година.	За	периода	октом-
ври-декември	ръстът	е	бил	едва	
3.6%	 на	 годишна	 база,	 сравнен	
с	6.8%	за	предходното	тримесе-
чие,	сочат	предварителни	данни	
на	 Националния	 статистически	
институт.	България	е	произвела	
стоки	 и	 услуги	 за	 18.059	 мили-
арда	лева	през		последното	три-
месечие,	а	за	цялата	2008	година	производството	е	в	размер	
на	66.096	милиарда	лева.

Рекорден дефицит
Драстичен	ръст	на	дефицита	по	платежния	баланс	за	месец	
декември	2008	година,	достигнал	1.56	милиарда	евро,	сочат	
данните	 на	 Българска	 народна	 банка.	 Валутният	 резерв	
на	 БНБ	 е	 спаднал	 със	 същата	 сума	 за	 съответния	 месец.	
Основна	причина	за	рекордния	дефицит	е	намаляването	на	
чуждото	финансиране.









βουλγαρο-κινέζικη παραγωγή αυτοκινήτων
Καινούρια	αρχή	για	την	παραγωγή	αυτοκινήτων	στη	Βουλγαρία	
θα	δοθεί	με	την	υπογραφή	πιστοποιητικού	για	βουλγαρο-κινέ-
ζικη	επένδυση	αρχικού	ύψους	100	εκατομμυρίων	λέβα,	δήλωσε	
ο	εκτελεστικός	διευθυντής	του	Βουλγαρικού	Οργανισμού	Επεν-
δύσεων	κ.	Στογιάν	Στάλεφ.	Εκ	μέρους	των	Κινέζων,	επενδυτής	
θα	είναι	η	μεγαλύτερη	κινέζικη	ιδιωτική	εταιρεία	Great	Wall.	Το	
συνολικό	 ποσό	 της	 επένδυσης	 ανέρχεται	 στα	 80	 εκατ.	 ευρώ,	
ενώ	θα	δημιουργηθούν	περίπου	1500	θέσεις	εργασίας.

Απάτη με το φΠΑ
Η	διευθύντρια	του	Εθνικού	Οργανισμού	των	Έσοδων	(NAP)	κ.	
Μαρία	 Μούργκινα	 υπέβαλε	 παραίτηση,	 η	 οποία	 έγινε	 δεκτή	
από	τον	πρωθυπουργό	κ.	Σεργκέι	Στανίσεφ.	Όπως	ανακοινώ-
θηκε	επισήμως,	η	κ.	Μούργκινα	άφησε	τη	θέση	της	εξαιτίας	των	
χαμηλών	εισπράξεων	ΦΠΑ,	σύμφωνα	όμως	με	τα	μέσα	μαζικής	

ενημέρωσης	 ο	 πραγματικός	
λόγος	 βρίσκεται	 σε	 σχετική	
ανάκριση	 της	 Κρατικής	 Υπη-
ρεσίας	 Εθνικής	 Ασφάλειας	
(DANS)	 για	 υπεξαίρεση	 ΦΠΑ	
ύψους	 600	 εκατ.	 έως	 1	 δισ.	
λέβα.	 Νωρίτερα,	 ο	 πρόεδρος	
του	 κόμματος	 “Τάξη,	 Νόμος,	
Δικαιοσύνη”	 Γιάνε	 Γιάνεφ	 είχε	
πει	στους	δημοσιογράφους	ότι	
οι	 υπάλληλοι	 του	 NAP	 έχουν	
κάνει	υπεξαίρεση	ΦΠΑ	ίση	με	
την	 εισφορά	 της	 Βουλγαρίας	
για	 ένταξη	 στην	 Ευρωπαϊκή	
Ένωση.	Η	τελευταία	ανέρχεται	
σε	 εκατοντάδες	 εκατομμύρια	
λέβα.

καθυστερημένος 
ρυθμός αύξησης 
του ΑΕΠ

Η	 χαμηλότερη	 αύξηση	 του	
ΑΕΠ	εδώ	και	εννέα	χρόνια	έχει	
καταγραφεί	στο	τελευταίο	τρί-
μηνο	του	2008.	Για	την	περίοδο	
Οκτώβριος-Δεκέμβριος	 2008,	
η	 ανάπτυξη	 ήταν	 μόλις	 3,6%	
σε	 ετήσια	 βάση,	 σε	 σύγκριση	
με	 6,8%	 για	 το	 προηγούμενο	
τρίμηνο,	 όπως	 δείχνουν	 τα	
προκαταρκτικά	 στοιχεία	 της	
Εθνικής	 Στατιστικής	 Υπηρε-
σίας.	 Η	 Βουλγαρία	 έχει	 παρα-
γωγή	 αγαθών	 και	 υπηρεσιών	
αξίας	18,059	δισ.	λέβα	κατά	το	

τελευταίο	τρίμηνο	και	για	όλο	το	2008	η	παραγωγή	ανήλθε	σε	
66,096	δισ.	λέβα.

ρεκόρ ελλείμματος
Η	δραστική	αύξηση	του	ελλείμματος	στο	ισοζύγιο	πληρωμών	
για	 το	 μήνα	 Δεκέμβριο	 του	 2008	 έφτασε	 στα	 1,56	 δισ.	 ευρώ,	
δείχνουν	τα	στοιχεία	της	Εθνικής	Τράπεζας	της	Βουλγαρίας.	Τα	
συναλλαγματικά	 διαθέσιμα	 της	 BNB	 μειώθηκαν	 κατά	 το	 ίδιο	
ποσό	 για	 τον	 αντίστοιχο	 μήνα.	 Ο	 κύριος	 λόγος	 για	 το	 ρεκόρ	
ελλείμματος	είναι	η	μείωση	της	εξωτερικής	χρηματοδότησης.









Сн
им

ка
:	А

не
ли

я	
Н

ик
ол

ов
а

Шефът на Национална агенция приходи Мария Мургина подаде оставка.

Η διευθύντρια του Εθνικού Οργανισμού των Εσόδων (NAP) Μαρία 
Μούργκινα υπέβαλε παραίτηση
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КЛАйВ ЛЕВИЕВ-СОйЪР

Представете си следната ситуация. Живеели двама 
добри съседи, деляла ги само една ограда. Един ден 
в дух на добросъседство те решили да махнат огра-
дата и на нейно място да засадят дърво.

Времето минавало, а те се срещали често и с обагрени от 
ярки емоции краски си говорели за прекрасния ден, в който 
оградата вече нямало да я има, а дървото щяло да цъфти в кра-
сиви цветове. Но всъщност така и не се стигнало до махането 
на оградата. Дървото не било засадено.

Тази ситуация може да се случи в международните отно-
шения. Добрата новина е, че това не е историята на двустран-
ните връзки между страните-съседи Гърция и България.

Συζήτηση μεταξύ 
γειτόνων
Οι	σχέσεις	μεταξύ	Βουλγαρίας	

και	Ελλάδας	περνούν	όλους	τους		

ελέγχους	με	“άριστα”
Clive leviev-Sawyer

Φανταστείτε  δυο γείτονες να τους χωρίζει ένας φράχτης. Μια 
μέρα, αποφασίζουν λόγω φιλίας να ρίξουν το φράχτη και στο κοινό 
κομμάτι να φυτέψουν ένα δέντρο.

Ο χρόνος περνά, οι γείτονες συναντιούνται  συχνά και κάθε 
φορά, με όμορφα λόγια μιλούν για τη μέρα που ο φράχτης θα έχει 
φύγει και το δέντρο θα ανθίζει υπέροχα. Ωστόσο, στην πραγματι-
κότητα, ο φράχτης δεν βγήκε ποτέ. Ούτε φυτεύτηκε  το δέντρο.

Αυτή ιστορία μπορεί να συμβεί στο χώρο των διεθνών σχέ-
σεων. Το καλό νέο είναι  ότι δεν είναι η ιστορία των σχέσεων των 
δύο γειτόνων, της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.
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Разговор 
между 
съседи
Връзките	между	България	
и	Гърция	минават	всички	
проверки	с		„отличен”	

Откриване на ГКПП Илинден-Ексохи в присъствието на президентите 
на Република Гърция г-н Каролос Папуляс, втори отдясно наляво, и 
България г-н Георги Първанов, втори отляво надясно.

Εγκαίνια του μεθοριακού σταθμού Ιλίντεν-Εξοχή με την παρουσία των 
Προέδρων της Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια (δεύτερος από 
δεξιά προς τα αριστερά) και της Βουλγαρίας, Γκεόργκι Παρβάνοφ (δεύτερος 
από αριστερά προς τα δεξιά).
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Няколко са ключовите теми, на които стъпват общите 
интереси на двете страни. Сред тях са инфраструктурните 
проекти, енергийната стабилност и транспортните връзки 
и по-специално проекти като напр. петролопровода Бургас-
Александропулис, гръцките инвестиции в секторите телеко-
муникации, банкиране, услуги и промишленост в България, 
както и граничните контролно-пропускателни пунктове 
(ГКПП), които бяха отворени през последните години. 

В двустранните ни отношения има и едно друго измерение –  
те са достатъчно стабилни, за да надмогнат трудностите и да 
не стигат до взаимни нападки. Пример за това са протестите 
на гръцките фермери през януари 2009 година, в резултат на 
което границата на страната с България, а и с други държави, 
бе блокирана. На високо политическо и дипломатическо ниво, 
както и на ниво гранична полиция, двете страни работиха в 
тясно сътрудничество за намиране на ефективно решение на 
проблема. По сходен начин, Атина и София бързо развиха 
диалог по един друг проблем – недостигът на природен газ по 
време на газовата криза.

Както гръцката посланичка в България г-жа Данаи-Магда-
лини Куманаку сподели: „Отличните политически връзки, 
които съществуват между двете страни, и взаимодействието 
на различни равнища по всички въпроси, било от политиче-
ски или ежедневен характер, доказват, че взаимните обвине-
ния нямат място в диалога между нас”.

Във всички области на двустранните отношения, „мини-
стрите разговарят един с друг”, казва г-жа Куманаку и подчер-
тава, че ефективните работни отношения не се ограничават до 
формални, протоколни срещи.

През февруари 2009 година, външният министър на Бъл-
гария Ивайло Калфин отбеляза голямото значение на тези 
отношения на среща с гръцкия си колега Дора Бакояни. Тогава 
той изказа благодарност за решението на Гърция да отвори 
пазара на труда за български граждани и за доставките на газ 
от Гърция по време на януарската криза.

Υπάρχουν πολλοί σημαντικοί τομείς στα κοινά συμφέροντα των 
δυο χωρών. Περιλαμβάνουν τα έργα υποδομής, την ενεργειακή στα-
θερότητα και τις  διασυνδέσεις μεταφορών. Ειδικότερα, έργα όπως 
ο αγωγός πετρελαίου Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη. Οι ελληνικές 
επενδύσεις στη Βουλγαρία στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, των 
τραπεζών, της παροχής υπηρεσιών και της βιομηχανίας. Οι μεθορια-
κοί σταθμοί που άνοιξαν τα τελευταία χρόνια. 

Υπάρχει και μια άλλη διάσταση: οι σχέσεις είναι τόσο υγιείς, 
ώστε να αντέχουν τις δυσκολίες, και να μη διολισθαίνουν σε επίπεδο 
αντεγκλήσεων. Ένα παράδειγμα είναι οι διαμαρτυρίες των Ελλήνων 
αγροτών τον Ιανουάριο του 2009, όπου τα σύνορα της χώρας με τη 
Βουλγαρία, όπως και αυτά με άλλες χώρες να αποκλεισθούν. Σε ανώ-
τερο κυβερνητικό αλλά και διπλωματικό επίπεδο όπως και σε επί-
πεδο συνοριακής αστυνομίας, οι δυο χώρες συνεργάστηκαν στενά 
για την εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων. Με παρόμοιο τρόπο 
πρόσφατα, την περίοδο της κρίσης του φυσικού αερίου, η Αθήνα και 
η Σόφια γρήγορα ανέπτυξαν διάλογο για να την αντιμετωπίσουν.

Όπως άλλωστε τοποθετείται η  Πρέσβειρα της Ελλάδας στη 
Βουλγαρία κα. Δανάη-Μαγδαληνή Κουμανάκου: “Οι εξαιρετικές 
πολιτικές σχέσεις μεταξύ των δυο χωρών και οι αλληλεπιδράσεις με 
πολλές όψεις είτε πολιτικού είτε καθημερινού χαρακτήρα, υποστηρί-
ζουν το ότι δεν υπάρχει χώρος για αλληλοκατηγορίες”.

Σε όλους τους τομείς των διμερών σχέσεων, όπως λέει, “οι 
υπουργοί συζητούν ” και υπογραμμίζει ότι οι αποτελεσματικές σχέ-
σεις συνεργασίας δεν περιορίζονται σε συναντήσεις εθιμοτυπικού 
χαρακτήρα.

Το Φεβρουάριο του 2009, ο Υπουργός Εξωτερικών της Βουλγα-
ρίας Ιβάιλο Κάλφιν, σε συνάντηση με την Ελληνίδα ομόλογό του 
κ. Ντόρα Μπακογιάννη, απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στις σχέσεις 
αυτές, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για την απόφαση της Ελλάδας να 
ανοίξει την αγορά εργασίας της στους Βούλγαρους πολίτες αλλά και 
για τη συνδρομή της Ελλάδας με προμήθειες φυσικού αερίου κατά 
την κρίση του Ιανουαρίου.

Σε συνάντηση το 2008, οι δυο ομόλογοι συμφώνησαν ότι οι 
δυο χώρες εργάζονται ενεργά προς την ίδια κατεύθυνση και ότι 

•	 �.��.�005: Отваря	се	нов	ГКПП	Илинден-Ексохи.	Работи	
се	по	откриването	на	нови	три	–	Рудозем-Ксанти,	Кър-
джали-Комотини	и	Ивайловград-Кипринос;

•	 0�.�00�: Подписва	се	Декларация	за	приятелство,	
добросъседство	и	сътрудничество	между	България	
и	Гърция;

•	 ��.0�.�00�: България,	 Гърция	 и	 Русия	 подписват	
споразумение	 за	 изграждане	 на	 петролопровода	
Бургас-Александруполис;

•	 �00�: Обновената	 българска	 църква	„Свети	 Иван	
Рилски”	отваря	врати	в	Атина;

•	 0�.�00�: Нов	 контактен	 център	 за	 сътрудничество	
между	 органите	 на	 граничната	 охрана,	 полицията,	
митниците	 и	 службите	 за	 административен	 контрол	
на	чужденците	на	България	и	Гърция;

•	 �00�:	 Завършва	 изграждането	 на	 втора	 междусис-
темна	 електроенергийна	 връзка	 между	 България	 и	
Гърция	(Марица	Изток	–	Неа	Санта).	Подготвя	се	нова	
между	Димитровград	и	Комотини;

•	 �0.�00�: Гръцката	 фондация	 за	 култура	 отваря	
представителство	в	София;

•	 0�.0�.�00�: Гърция	отваря	пазара	на	труда	за	бъл-
гарски	граждани.

•	 �.��.�005:	Άνοιξε	νέος	μεθοριακός	σταθμός	Ιλίντεν-Εξοχή.		
Προετοιμάζεται	 και	 το	 άνοιγμα	 τριών	 νέων	 −	 Ρουντοζέμ-
Ξάνθη,	Κάρτζαλι-Κομοτηνή	και	Ιβάιλοφγκραντ-Κυπρίνος.

•	 0�.�00�: Υπογράφηκε	Διακήρυξη	Φιλίας,	Καλής	Γειτονίας	
και	Συνεργασίας	μεταξύ	της	Βουλγαρίας	και	της	Ελλάδας.

•	 11.01.2008:	 Βουλγαρία,	 Ελλάδα	 και	 Ρωσία	 υπέγραψαν	
συμφωνία	 για	 την	 κατασκευή	 του	 πετρελαιαγωγού	
Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη.

•	 �00�:	 	 Ο	 αναπαλαιωμένος	 βουλγαρικός	 ναός	 “Άγιος	
Ιωάννης	της	Ρίλας”	εγκαινιάστηκε	στην	Αθήνα.

•	 0�.�00�: Νέο	 κέντρο	 επαφής	 Βουλγαρίας	 και	 Ελλάδας	
για	 τη	 συνεργασία	 μεταξύ	 των	 μεθοριακών	 φρουρών,	
της	 αστυνομίας,	 των	 τελωνείων	 και	 των	 υπηρεσιών	
διοικητικού	ελέγχου	των	αλλοδαπών.

•	 �00�: Ολοκληρώθηκε	 η	 κατασκευή	 της	 δεύτερης	
διασύνδεσης	 ηλεκτρικής	 ενέργειας	 μεταξύ	 Βουλγαρίας	
και	 Ελλάδας	 (Maritsa	 Iztok	 −	 Νέα	 Σάντα).	 	 Παράλληλα	
προετοιμάζεται	 άλλη	 μία	 μεταξύ	 της	 πόλης	
Ντιμίτροβγκραντ	και	της	Κομοτηνής.

•	 �0.�00�: Εγκαίνια	της	Εστίας	του	Ελληνικού	Ιδρύματος	
Πολιτισμού	στη	Σόφια.

•	 0�.0�.�00�: Η	Ελλάδα	θα	ανοίξει	την	αγορά	εργασίας	
της	στους	Βούλγαρους	υπηκόους.
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На среща през 2008 година, двамата мини-
стри бяха единодушни, че двете страни работят 
активно и в едно и също направление, а позици-
ите по важни въпроси са сходни.

Тогава г-жа Бакояни отбелязва, че гръцките 
инвестиции в България надхвърлят два мили-
арда евро за периода от 1989 до 2007 година.

Според съобщение на българското прави-
телство от март 2008 година, Гърция е в челната 
тройка сред страните от ЕС по търговски стоко-
обмен с България. През 2007 година, износът на 
България към Гърция се увеличава с 13.8 на сто.

Двете страни поддържат редовен диалог за 
подобряване управлението на речните води, 
изграждането на система за ранно предупреж-
дение при наводнения и за изграждането на 
нови ГКПП между България и Гърция.

Енергетиката е водещата тема на срещата 
през април 2008 година между Калфин и тога-
вашния гръцки министър на развитието Хрис-
тос Фолиас. Тогава се взима решение – много 
преди газовата криза от януари 2009 година 
да даде нов тласък по темата – двете страни да 
работят в тясно сътрудничество за развитието 
на енергийната инфраструктура и диверсифи-
кацията на енергийните ресурси.

Същевременно, Калфин и Фолиас обсъждат 
проекта за петролопровода Бургас-Александру-
полис, потвърждават интереса си към изграждането на газо-
провода „Набуко” и разглеждат възможностите за изграждане 
на нов терминал за втечнен газ в Северна Гърция.

Пред мартенския брой на „Балкански хоризонти”, Кума-
наку казва във връзка с Бургас-Александруполис: „Доволни 
сме, че проектът се развива. За нас това е много важен проект 
и макар да нямаме все още видими резултати, ни предстои  
много работа във връзка с общественото мнение и по ефек-
тивното разработване на всички технически параметри на 
проекта”. Посланикът посочи, че екологичните параметри се 
разглеждат много внимателно.

Що се касае до инфраструктурното развитие и контролно-
пропускателните пунктове, Куманаку открои постиженията 
от последните години. През 2005 година бе отворен тунелът на 
гръцко-българското приятелство – Илинден-Екзохи, първият 
от новите три гранични пункта.

 “Догодина ще бъдат отворени още ГКПП”, казва Куманаку. 
„Повишаването на ефективността на транспортните връзки е 
не само въпрос на нови пунктове, но и на нови пътища, които 
отговарят на стандартите на Европейския съюз”, добавя тя. 
Това е дълъг и скъпоструващ процес, който предполага съо-
бразяване със задължителните екологични изисквания.

Тя подчерта нуждата България да завърши строителството 
на автомагистралата между София и българо-гръцката гра-
ница, предвид значимостта й като основна пътна артерия.

Още през октомври 2007 година на среща в София между 
българския премиер Сергей Станишев и тогавашния гръцки 
министър на икономиката и финансите Георгиос Алогоску-
фис, бе взето решение правителствата на двете страни да про-
дължат с изпълнението на общи инфраструктурни проекти, 
с модернизацията на транспортната мрежа и комуникации 
в пограничните райони и по трансевропейския транспортен 
коридор IV (София-Солун).

οι απόψεις τους για σημαντικά 
θέματα είναι παρόμοιες.

Κατά την ίδια συνάντηση, η 
κ. Μπακογιάννη σημείωσε ότι οι 
ελληνικές επενδύσεις στη Βουλ-
γαρία υπερβαίνουν τα δυο δισ. 
ευρώ για την περίοδο από το 1989 
έως το 2007.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της 
βουλγαρικής κυβέρνησης το Μάρ-
τιο του 2008, η Ελλάδα κατατάσ-
σεται ανάμεσα στις τρεις πρώτες 
χώρες της ΕΕ, ως προς τον όγκο 
των εμπορικών συναλλαγών με τη 
Βουλγαρία. Το 2007 οι εξαγωγές 
της Βουλγαρίας προς την Ελλάδα 
αυξήθηκαν κατά 13,8%.

Οι δύο χώρες διατηρούν 
τακτικό διάλογο για τη βελτίωση 
της διαχείρισης των υδάτινων 
πόρων, τη δημιουργία συστήματος 
έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυ-
ρών και για την κατασκευή νέων 
συνοριακών σταθμών μεταξύ της 
Βουλγαρίας και της Ελλάδας.

Ο τομέας της ενέργειας ήταν 
το κύριο θέμα στη συνάντηση 
τον Απρίλιο του 2008 μεταξύ του 

κ. Κάλφιν και του – τότε - Έλληνα Υπουργού Ανάπτυξης κ. Χρή-
στου Φώλια. Τότε λήφθηκε η απόφαση - πολύ πριν από την κρίση 
του φυσικού αερίου του Ιανουαρίου 2009, οπότε και δόθηκε νέα 
ώθηση στο θέμα - οι δύο χώρες να συνεργαστούν στενά για την 
ανάπτυξη των ενεργειακών υποδομών και τη διαφοροποίηση των 
ενεργειακών πόρων.

Ταυτόχρονα, ο κ. Κάλφιν και ο κ. Φώλιας συζήτησαν το σχέ-
διο για τον αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, επιβεβαίωθηκε 
το ενδιαφέρον το για τον αγωγό φυσικού αερίου Ναμπούκο και 
συζήτησαν τη δυνατότητα κατασκευής νέου τερματικού σταθμού 
υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Βόρεια Ελλάδα.

Σχετικά με τον αγωγό Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολης, η κ. 
Κουμανάκου δήλωσε σε συνέντευξή της στους «Βαλκανικούς 
ορίζοντες», τον Φεβρουάριο του 2009 “Είμαστε ικανοποιημένοι 
ότι το έργο εξελίσσεται. Είναι ένα έργο που αντιμετωπίζουμε πολύ 
σοβαρά και ενώ μπορεί να μην είναι ακόμα χειροπιαστή η ανάπτυξη 
του, έχουμε ακόμα πολλή δουλειά στο θέμα της κοινής γνώμης  
αλλά και την αποτελεσματική ανάπτυξη του έργου ως προς όλες 
τις τεχνικές λεπτομέρειες. Τόνισε ότι οι περιβαλλοντικές παράμε-
τροι εξετάζονται πολύ προσεκτικά .

Όσον αφορά την ανάπτυξη της υποδομής και των μεθοριακών 
σταθμών, η κ. Κουμανάκου σημείωσε τα επιτεύγματα των τελευ-
ταίων ετών. Το 2005 άνοιξε η Σήραγγα ελληνο-βουλγαρικής φιλίας 
Ιλίντεν-Εξοχή – η πρώτη από τρεις νέες μεθοριακές διόδους.

“Τον επόμενο χρόνο θα ανοίξουν και άλλοι μεθοριακοί σταθ-
μοί”, δήλωσε η κ. Κουμανάκου. “Η αύξηση της αποδοτικότητας των 
οδικών συνδέσεων δεν είναι απλά ζήτημα νέων σταθμών αλλά και 
νέων δρόμων που να καλύπτουν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης”, προσθέτει ακόμα. Η διαδικασία αυτή είναι δαπανηρή και 
χρονοβόρα, ενώ προϋποθέτει συμμόρφωση με τους αναγκαίους 
περιβαλλοντικούς όρους.

Επίσης, υπογράμμισε την ανάγκη για τη Βουλγαρία να ολοκλη-
ρώσει τον αυτοκινητόδρομο Σόφια – βουλγαροελληνικά σύνορα, 

НП г-жа Данаи-Магдалини Куманаку, посланик на 
Република Гърция в България

Δανάη-Μαγδαληνή Κουμανάκου,  
Πρέσβειρα της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Βουλγαρία

Сн
им

ка
:	Ю

ли
ан

	Д
он

ов
/с

п.
	“М

ен
ид

ж
ър

”



��

февруари-март 2009 ПОЛИТИКА

В отделни изявления, правителствата на България и Гър-
ция подчертават, че присъединяването на България към ЕС 
засилва интереса на българския бизнес към инвестиции в 
Гърция и към създаването на съвместни дружества.

Малко по-рано, през април 2006 година, Станишев и гръц-
кият му колега Костас Караманлис подписват Декларация за 
приятелство, добросъседство и сътрудничество между Репу-
блика България и Република Гърция.

По време на подписване на декларацията, която българ-
ското правителство приветства като нов повратен момент 
в двустранните взаимоотношения, Караманлис очерта три 
нива на скрепяване на отношенията между двете страни:  дву-
странно, регионално и европейско. Той каза, че двустранните 
връзки между страните са отлични, но с цел повишаване на 
благосъстоянието на двата народа може да се направи още в 
сферата на търговията, инвестициите и туризма.

На същото събитие, Станишев приветства инициативата на 
гръцкото правителство – Гръцкият план за икономическо възста-
новяване на Балканите и най-вече изпълнението му в България.

Г-жа Куманаку сподели пред „Балкански хоризонти”, че през 
последните години България се радва на все по-голямо доверие 
сред чуждите инвеститори, като пряко следствие от това е нара-
стващия брой гръцки инвестиции в България, особено през 
последните три години с установяването на големи фирми.

Приемането на България в ЕС променя динамиката между 
двете страни. Като по-стара членка в ЕС, Гърция е предоставила 
ноу-хау, когато такъв й е поискан. „По метода грешка – поправка 
ние постигаме все по-голяма ефективност при използването 
на европейските фондове. Именно в този аспект поддържаме 
тясно сътрудничество с България и продължаваме да обменяме 
опит”, казва Куманаку.

Има други, по-спонтанни примери за сътрудничество. Така 
както Гърция заяви желанието си да подаде ръка на България по 
време на газовата криза, така и България реагира незабавно, когато 
през август 2007 година опустошителни пожари изпепелиха Гър-
ция. Тогава в телефонно обаждане Станишев предложи на Кара-
манлис изпращането на отряд от български пожарникари.

Между съседни страни се развиват и други контакти. Г-жа 
Куманаку изтъква нарастващия брой гръцки туристи, предпо-

δεδομένης της σημασίας του ως ραχοκοκαλιάς των μεταφορών 
μέσω Βουλγαρίας. 

Ήδη, τον Οκτώβριο του 2007, σε συνάντηση που πραγματοποι-
ήθηκε στη Σόφια, μεταξύ του Βούλγαρου Πρωθυπουργού κ. Σεργκέι 
Στανίσεφ και του – τότε –  Έλληνα Υπουργού Οικονομίας και Οικο-
νομικών κ. Γιώργου Αλογοσκούφη, συμφωνήθηκε ότι οι κυβερνή-
σεις των δυο χωρών θα προχωρήσουν στην υλοποίηση κοινών έργων 
υποδομής, ως και στον εκσυγχρονισμό του δικτύου μεταφορών 
και επικοινωνιών στις παραμεθόριες περιοχές και κατά μήκος του 
Πανευρωπαϊκού Άξονα Μεταφορών IV (Σόφια-Θεσσαλονίκη).

Σε ξεχωριστές δηλώσεις τους, οι κυβερνήσεις της Βουλγαρίας 
και της Ελλάδας υπογράμμισαν ότι η ένταξη της Βουλγαρίας στην 
ΕΕ έχει δημιουργήσει αυξημένο  ενδιαφέρον μεταξύ των βουλγαρι-
κών επιχειρήσεων για επενδύσεις στην Ελλάδα και για δημιουργία 
κοινοπραξιών.

Νωρίτερα, τον Απρίλιο του 2006, ο κ. Στανίσεβ και ο Έλληνας 
ομόλογός του κ. Κώστας Καραμανλής είχαν υπογράψει Διακήρυξη 
Φιλίας, Καλής Γειτονίας και Συνεργασίας μεταξύ της Βουλγαρίας και 
της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Κατά την υπογραφή της Διακήρυξης, την οποία η βουλγαρική 
κυβέρνηση χαιρέτησε ως σημείο καμπής στις διμερείς σχέσεις, ο κ. 
Καραμανλής σκιαγράφησε τρία επίπεδα ενδυνάμωσης των σχέσεων 
μεταξύ των δυο χωρών: το διμερές, το περιφερειακό και το ευρωπα-
ϊκό. Πρόσθεσε, δε, ότι σε ό,τι αφορά τις διμερείς επαφές, οι δεσμοί 
μεταξύ των δύο χωρών  είναι άριστοι. Προς όφελος, όμως, της ευη-
μερίας των δύο λαών,  μπορούν να γίνουν ακόμη περισσότερα στους 
τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων και του τουρισμού.

Στην ίδια εκδήλωση, ο κ. Στανίσεφ χαιρέτισε την πρωτοβουλία 
της ελληνικής κυβέρνησης υπό μορφή Ελληνικού Σχεδίου Οικονο-
μικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων και, κυρίως, την υλοποίησή 
του στη Βουλγαρία.

Η κα. Κουμανάκου είπε στους “Βαλκανικούς Ορίζοντες”, ότι τα 
τελευταία χρόνια  αυξήθηκε η αξιοπιστία της Βουλγαρίας για τους 
ξένους επενδυτές, με συνέπεια την αύξηση των ελληνικών επεν-
δύσεων στη Βουλγαρία ιδίως τα τελευταία τρία χρόνια, ως και την 
εγκατάσταση μεγάλου αριθμού κορυφαίων εταιριών στη χώρα..

Η ένταξη της Βουλγαρίας στην ΕΕ άλλαξε τη δυναμική μεταξύ 
των δυο χωρών. Ως παλαιότερο  κράτος μέλος της ΕΕ, η Ελλάδα 
έχει προσφέρει τεχνογνωσία όποτε της ζητήθηκε . “Με τη μέθοδο 
λάθος – σωστό, πετύχαμε μεγάλη αποτελεσματικότητα στην χρήση 
των  ευρωπαϊκών κονδυλίων. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε πολύ στενή 
συνεργασία με τη Βουλγαρία και συνεχίζουμε να ανταλλάσσουμε 
εμπειρίες”, είπε η κα. Κουμανάκου.

Премиерът на Гърция, г-н Костас Караманлис, вляво,  
и българският премиер г-н Сергей Станишев, вдясно

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κώστας Καραμανλής (αριστερά)  
και ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός Σεργκέι Στανίσεφ (δεξιά)
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Потокът на пътници през гранично-пропускателните пунктове  
на България и Гърция нараства непрекъснато.

Η ροή των επιβατών στα σημεία διέλευσης των συνόρων  
της Βουλγαρίας και της Ελλάδας αυξάνεται συνεχώς.
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Ключов	момент	
е	наличието	на	
диалог	между	
министрите,	

заяви	Куманаку.

чели България като ски дестинация, както и увеличаващия се 
брой български туристи в Гърция.  При поемането на поста си в 
София, тя е приятно изненадана от това, че много българи вла-
деят гръцки – умение, което придобиват все повече хора благо-
дарение на засилващото се гръцко присъствие тук. Интересът 
към изучаването на гръцки език може да не е толкова голям, 
колкото към английския, немския или френския, 
„но е достатъчно голям и това налага да обърнем по- 
голямо внимание и да отговорим по възможно най-
добрия начин на нарасналото търсене”.

Преди няколко месеца в София се откри предста-
вителство на Гръцката фондация за култура(ГФК). 
Центърът на ГФК в София допринася не само за 
развитието на сътрудничеството между двете 
страни в културната сфера и популяризирането на 
гръцката култура в чужбина, но и показва и общото 
в културите на Гърция и България. Центърът на 
ГФК предлага редица услуги, включително курсове 
по изучаване на гръцки език.

Г-жа Куманаку каза, че откриването на пред-
ставителството е действие в положителна насока, 
което създава предпоставки за „по-целенасочено” 
гръцко културно присъствие. „Като цяло, Гърция 
е добре позната в България, както и България в 
Гърция; затова не се налага да представяме добре 
познатите образци на гръцката култура, а по-скоро 
не така познатото и по начин, който задълбочава 
или разширява познаването й”.

С поглед напред към бъдещето на българо-гръцките 
отношения, г-жа Куманаку смята, че акцентът ще е върху 
постигането на нови, осезаеми резултати във важните обла-
сти като инфраструктура, енергетика, гранични контролно-
пропусквателни пунктове и по-тясно и ефективно сътрудни-
чество в сфери като противодействие при природни бедствия 
и поддържането на благоприятен климат за инвестиции.

Г-жа Куманаку изразява увереност по отношение на дву-
странните въпроси: „Ключов момент е наличието на диалог 
между министрите, които не само разполагат с една модерна 
двустранна законова рамка, но имат  и добри лични взаимо-
отношения. И това не важи само на министерско ниво, но и на 
всички други нива”. 	

Υπήρξαν και άλλες πιο αυθόρμητες περιπτώσεις συνεργασίας. 
Με τον ίδιο τρόπο που η Ελλάδα έδειξε την θέληση της να δώσει 
χείρα βοηθείας στη Βουλγαρία στην κρίση του φυσικού αερίου, η 
Βουλγαρία αντέδρασε άμεσα τον Αύγουστο του 2007, όταν κατα-
στροφικές πυρκαγιές κατέκαιγαν την Ελλάδα και ο κ. Στανίσεφ 
επικοινώνησε με τον κ. Καραμανλή και πρόσφερε την βοήθεια των 
Βούλγαρων πυροσβεστών.

Οι γείτονες αναπτύσσουν  και άλλες επαφές. Η κα Κουμανά-
κου επεσήμανε τον αυξανόμενο αριθμό Ελλήνων τουριστών που 
επισκέπτονται τη Βουλγαρία κατά την χιονοδρομική περίοδο 
και την σημαντική αύξηση του αριθμού  Βούλγαρων τουριστών 
στην Ελλάδα.  Όταν ανέλαβε καθήκοντα στη Σόφια, η ίδια εξε-
πλάγη ευχάριστα από τον αριθμό των Βουλγάρων που γνωρίζουν 
ελληνικά, μια δεξιότητα που αποκτούν όλο και περισσότεροι στο 
πλαίσιο της διαρκώς αυξανόμενης εδώ, ελληνικής επιχειρηματι-
κής παρουσίας. Το ενδιαφέρον για την εκμάθηση της ελληνικής 
γλώσσας μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλο όσο για την αγγλική, τη 
γερμανική ή τη γαλλική “αλλά είναι αρκετά μεγάλο ώστε να απαι-
τείται η επίδειξη ιδιαίτερου ενδιαφέροντος από την πλευρά μας, 
προκειμένου να ανταπεξέλθουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
στην αυξημένη ζήτηση”.

Πριν από μερικούς μήνες στη Σόφια έγιναν τα εγκαίνια της 
Εστίας του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού (Ε.Ι.Π.). Η εστία 
του Ιδρύματος στη Σόφια συμβάλλει όχι μόνο στην ανάπτυξη της 
συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών στον πολιτιστικό τομέα και 
στην διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό, αλλά δεί-
χνει και τα κοινά πολιτισμικά στοιχεία που συνδέουν την Ελλάδα 

και την Βουλγαρία. Η εστία του 
Ε.Ι.Π. προσφέρει σειρά υπη-
ρεσιών μεταξύ των οποίων και 
μαθήματα ελληνικής γλώσσας.

Η κ. Κουμανάκου ανέφερε 
ότι η εγκατάσταση του Ε.Ι.Π. 
στη Σόφια είναι μια θετική εξέ-
λιξη που δημιουργεί τις προϋπο-
θέσεις για μία “πιο στοχευμένη” 
ελληνική πολιτιστική παρουσία. 
“Σε γενικές γραμμές, η Ελλάδα 
είναι ιδιαίτερα γνώριμη στη 
Βουλγαρία, όπως και η Βουλ-
γαρία στην Ελλάδα και γι’ αυτό 
δεν απαιτείται να ξεκινήσουμε 
παρουσιάζοντας τα ευρέως 
γνωστά στοιχεία του ελληνι-
κού πολιτισμού. Μπορούμε να 
επικεντρωθούμε στις λιγότερο 
γνωστές εκφάνσεις του ή να τον 
παρουσιάσουμε κατά τρόπο που 
να ενθαρρύνει την εμβάθυνση 

και τη διεύρυνση της γνώσης”.
Κοιτώντας το μέλλον των βουλγαρο-ελληνικών σχέσεων, η κα. 

Κουμανάκου θεωρεί ότι αυτές θα επικεντρωθούν στην επίτευξη 
περαιτέρω απτών αποτελεσμάτων στους σημαντικούς τομείς των 
υποδομών, της ενέργειας  των συνοριακών διόδων, ως και στην 
στενή και αποτελεσματική συνεργασία σε ζητήματα όπως η αντι-
μετώπιση των φυσικών καταστροφών και η διατήρηση ευνοϊκού 
κλίματος επενδύσεων. Σε όλους αυτούς τους τομείς, η κα. Κουμα-
νάκου εξέφρασε την εμπιστοσύνη της : “Το κομβικό ζήτημα είναι 
ότι υπάρχει διάλογος μεταξύ των Υπουργών, οι οποίοι διαθέτουν 
όχι μόνο  ένα σύγχρονο διμερές νομικό πλαίσιο για διάλογο, αλλά 
επιπλέον και οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις στο επίπεδο των 
Υπουργών, αλλά και σε όλα τα επίπεδα. 	

Бившият министър на културата на Гърция г-н Михалис Ляпис  
откри представителството на Гръцката фондация за култура.

Ο Έλληνας πρώην Υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας Μιχάλης Λιάπης  
εγκαινίασε τη νέα Εστία ελληνικού πολιτισμού στη Σόφια.
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Андрей	Караславов,	посланик	на	
Република	България	в	Гърция
БХ: Кои са основните двустранни инициативи и проекти, 
стартирани по време на мандата на правителството 
на г-н Сергей Станишев? Кои от наследените от предход-
ното правителство са вече реализирани?
А.К.: Основната оценка, характеризираща двустранните отно-
шения между България и Гърция към момента, е тяхната 
постъпателност и континюитет, като те все по-малко се влияят 
от политическата конюнктура. В този дух е съвсем естествено 
всички текущи проекти в различните сфери на отношенията 
да се доразвият при сегашното българско правителство, което  
несъмнено дава и своя принос, като ги обогатява с нови.

Като най-важен и реализиран такъв проект е пълноправ-
ното членство на България в Европейския съюз (ЕС) от 1 яну-
ари 2007 година. В резултат, връзките между България и Гър-
ция придобиха ново, по-високо качество, характеризиращо се 
от общата воля и желание за  резултатно сътрудничество във 
всички области от двустранен интерес. Тази нова реалност 
намери  израз през последните  години в реализирането на мно-
жество двустранни инициативи и проекти.

През април 2006 година бе подписана Декларация за при-
ятелство, добросъседство и сътрудничество между България 
и Гърция. С нея двете страни  гарантират продължаването на 
периодичните консултации на ниво политическо ръководство 
и служебни фактори с цел съвместно придвижване в рамките 
на ЕС на политики, основаващи се на общи принципи и цен-
ности, обмяна на опит в различни сфери на икономиката.

Съществено развитие през последните години получи и 
най-ценното достижение от членството ни в ЕС – разширя-

Ο	κ.	Αντρέι	Καρασλάβοβ,	Πρέσβυς	
της	Βουλγαρίας	στην	Ελλάδα
ΒΟ: Ποιες είναι οι κύριες διμερείς πρωτοβουλίες και έργα που 
ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της θητείας της κυβέρνησης του κ. 
Σεργκέι Στανίσεφ; Ποιες από αυτές που κληρονομήθηκαν από 
την προηγούμενη κυβέρνηση έχουν ήδη υλοποιηθεί;
A.Κ.: Η κύρια εκτίμηση που χαρακτηρίζει τις διμερείς σχέσεις μεταξύ 
της Βουλγαρίας και της Ελλάδας σήμερα, είναι η σταθερότητα και η 
συνέπειά τους, καθώς με το χρόνο όλο και λιγότερο θα επηρεάζο-
νται από την πολιτική συγκυρία. Σε αυτό το πνεύμα είναι απόλυτα 
φυσικό όλα τα εν εξελίξει έργα σε διάφορους τομείς των σχέσεων να 
αναπτυχθούν περαιτέρω κατά τη θητεία της τρέχουσας βουλγαρικής 
κυβέρνησης, η οποία αναμφίβολα καταβάλλει τη συνεισφορά της 
και τα εμπλουτίζει με καινούρια.

Το πιο σημαντικό υλοποιημένο έργο αυτού του είδους είναι η 
πλήρης ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) την 1η 
Ιανουαρίου 2007. Ως αποτέλεσμα, οι σχέσεις μεταξύ της Βουλγαρίας 
και της Ελλάδας απέκτησαν μια νέα, υψηλότερη ποιότητα, που χαρα-
κτηρίζεται από την κοινή βούληση και επιθυμία για αποτελεσματική 
συνεργασία σε όλους τους τομείς του διμερούς ενδιαφέροντος. Αυτή 
η νέα πραγματικότητα εκφράζεται τα τελευταία χρόνια στην υλοποί-
ηση πολυάριθμων διμερών πρωτοβουλιών και έργων.

Τον Απρίλιο του 2006, υπογράφηκε Διακήρυξη Φιλίας, Καλής 
Γειτονίας και Συνεργασίας μεταξύ της Βουλγαρίας και της Ελλάδας. 
Με αυτήν και οι δύο χώρες διασφαλίζουν τη συνέχιση των τακτι-
κών διαβουλεύσεων σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας και υπηρεσιακών 
παραγόντων με σκοπό την από κοινού προώθηση στα πλαίσια της 
ΕΕ πολιτικών που βασίζονται σε κοινές αρχές και αξίες, ανταλλαγή 
εμπειριών σε διάφορους τομείς της οικονομίας.
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ване на възможностите за свободно движение на хора и стоки 
в рамките на съюза. Ключов фактор е решението на гръцкото 
правителство за премахване на ограниченията върху достъпа 
на български граждани до гръцкия пазар на труда от 1 януари 
2009 година, което създава възможност за пълноценното им 
включване в трудовия пазар и социално-осигурителната сис-
тема на страната. 

В процес на двустранно реализиране са и регламентации за 
ускоряване и улесняване преминаването през железопътните 
гранични преходи между двете страни, като за целта правител-
ството на България одобри през ноември 2008 година съотве-
тен проект на споразумение.

През април 2008 година бяха подписани споразуме-
ния между министерствата на вътрешните работи на двете 
страни за изграждане и функциониране на контактен център 
за сътрудничество между органите на граничната охрана, 
полицията, митниците и службите за административен кон-
трол на чужденците, както и за съвместния контрол при пре-
минаване на границата, като предстои ратифицирането им от 
парламентите. Целта на тези споразумения е от една страна 
да се осигури ефективен граничен контрол на пунктовете за 
преминаване на общата граница, предотвратяващ нелегал-
ната миграция, организираната престъпност и трафика на 
хора, и от друга страна улесняване и ускоряване контрола 
по т.нар. система „едно гише” за контрол на движението на 
транспортни средства и хора.

През 2008 година бе завършено договарянето по изграж-
дането на втората междусистемна електроенергийна връзка 
между България и Гърция (Марица- Изток – Неа Санта). 

В последните седмици скорост набират и преговорите по 
подготовка на изграждането на междусистемната газова връзка 
Димитровград – Комотини, за чието финансиране са предви-
дени 20 милиона евро по Европейския план за икономическо 
възстановяване.

БХ: От 2005 година насам редица гръцки компании стъпиха 
на българския пазар с темпо, което би изглеждало немис-
лимо преди пет години. Кои действия на настоящото пра-
вителство спомогнаха за този засилен интерес?
А.К.: Преди всичко това се дължи на високата степен на заинте-
ресованост на българското правителство в посока привличане 
на преки чужди инвестиции. Ниските данъчни ставки, намале-
ните осигурителни тежести, съкратеният режим на регистра-
ция на търговски дружества са признак на засиления диалог на 
държавата с реалния бизнес. Мисля, че гръцките компании по-
гъвкаво и навременно се ориентираха към ползите от бурното 
развитие на българския пазар, което също говори за тяхната 
прозорливост. 

Разбира се, не трябва да забравяме сериозният фактор на 
еврочленството на България, който засили интереса от инве-
стиране в страната още в навечерието на нейния прием.

БХ: През последните няколко години, пограничните гръцки 
и български райони проявяват все по-голяма склонност 
към сътрудничество и съвместно планират и осъщест-
вяват проекти с и без финансиране от ЕС. Отварят се 
гранични контролно-пропускателни пунктове, подготвя 
се отварянето на нови. Кои от тези проекти са по иници-
атива на българската държавна администрация?
А.К.: Членството на България в ЕС открива нови хоризонти и за 
развитие на трансграничното сътрудничество с Гърция, което 

Σημαντική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια είχε και το πιο αξιό-
λογο επίτευγμα της ένταξης της Βουλγαρίας στην ΕΕ − επέκταση 
των δυνατοτήτων για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων 
και των αγαθών εντός της ΕΕ. Βασικός παράγοντας είναι η από-
φαση της ελληνικής κυβέρνησης για την άρση των περιορισμών 
για την πρόσβαση των πολιτών της Βουλγαρίας στην ελληνική 
αγορά εργασίας από την 1η Ιανουαρίου 2009: κάτι το οποίο θα 
δημιουργήσει ευκαιρίες για την πλήρη ένταξή τους στην αγορά 
εργασίας και στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας.  

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διμερής υλοποίηση των κανονισμών για 
επιτάχυνση και διευκόλυνση των σιδηροδρομικών διασυνοριακών 
διελεύσεων μεταξύ των δυο χωρών καθώς για το σκοπό αυτό η 
κυβέρνηση της Βουλγαρίας ενέκρινε το Νοέμβριο του 2008 αντί-
στοιχο σχέδιο συμφωνίας.

Τον Απρίλιο του 2008, υπογράφηκαν συμφωνίες μεταξύ των 
υπουργείων εσωτερικών των δύο χωρών για την κατασκευή και τη 
λειτουργία κέντρου επαφής για τη συνεργασία μεταξύ των μεθο-
ριακών φρουρών, της αστυνομίας, των τελωνείων και των υπηρε-
σιών διοικητικού ελέγχου των αλλοδαπών, καθώς και για διενέρ-
γεια κοινών συνοριακών ελέγχων, καθώς επίκειται επικύρωση από 
τα Κοινοβούλια. Ο σκοπός των συμφωνιών αυτών είναι, αφενός, 
να εξασφαλιστεί αποτελεσματικός συνοριακός έλεγχος στους 
κοινούς μεθοριακούς σταθμούς για την πρόληψη της παράνομης 
μετανάστευσης, του οργανωμένου εγκλήματος και της εμπορίας 
ανθρώπων, και αφετέρου για τη διευκόλυνση και την επιτάχυνση 
του ελέγχου σύμφωνα με το σύστημα “one stop border control” 
για έλεγχο της κυκλοφορίας οχημάτων και ανθρώπων.

Το 2008 ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις για την κατα-
σκευή της δεύτερης διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της 
Βουλγαρίας και της Ελλάδας (Maritsa Iztok − Νέα Σάντα). 

Τις τελευταίες εβδομάδες εντατικά εξελίχτηκαν και οι δια-
πραγματεύσεις για προετοιμασία και κατασκευή σύνδεσης με το 
δίκτυο φυσικού αερίου της Ελλάδας μέσω Ντιμίτροβγκραντ − 
Κομοτηνής, για την οποία προβλέπεται χρηματοδότηση ύψους 20 
εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της εφαρμογής του ευρωπαϊκού σχεδίου 
για την ανάκαμψη της οικονομίας.

ΒΟ: Από το 2005 και μετά, πολλές εταιρίες ελληνικών 
συμφερόντων ήρθαν στη βουλγαρική αγορά με τέμπο το 
οποίο θα φαινόταν αδιανόητο πριν από πέντε χρόνια. Ποιες 
ενέργειες της παρούσας κυβέρνησης συνετέλεσαν στο 
αυξημένο ενδιαφέρον αυτό;
A.Κ.: Πρώτα απ’όλα, αυτό οφείλεται στο υψηλό επίπεδο ενδιαφέ-
ροντος της βουλγαρικής κυβέρνησης για την προσέλκυση άμε-
σων ξένων επενδύσεων. Οι χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές, 
οι μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές, η συντομευμένη διαδικασία 
εγγραφής των εταιρειών είναι σημάδι για το εντατικό διάλογο 
του κράτους με το πραγματικό επιχειρείν. Νομίζω ότι οι ελληνι-
κές εταιρείες πιο ευέλικτα και έγκαιρα προσανατολίστηκαν προς 
τα οφέλη από τη ραγδαία ανάπτυξη της βουλγαρικής αγοράς το 
οποίο επίσης μιλά για τη μεγάλη οξυδέρκειά τους.  

Φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε το σοβαρό παράγοντα για την 
ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο οποίος ενίσχυσε 
το ενδιαφέρον για επενδύσεις στη χώρα ακόμα από την παραμονή 
της ένταξής της.

ΒΟ: Τα τελευταία μερικά χρόνια, οι ελληνικές και οι βουλγαρικές 
παραμεθόριες περιοχές δείχνουν μια αυξανόμενη τάση για 
συνεργασία και από κοινού σχεδιάζουν και υλοποιούν έργα 
με και χωρίς κοινοτική χρηματοδότηση. Ανοίγουν σημεία 
διέλευσης των συνόρων και προετοιμάζεται το άνοιγμα νέων. 
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се осъществява на базата на Оперативна програма за регио-
нално развитие 2007–2013 г. Тя се базира на основните насоки 
на Националните стратегически референтни рамки на двете 
страни и на приоритетите на ЕС. Програмата е финансирана с 
около 130 милиона евро, от които  110 милиона евро са от Евро-
пейския фонд за регионално развитие за периода 2007-2013 г. 
Считам за необходимо да подчертая, че значителна част от тези 
средства (46%) ще  бъдат използвани за повишаване на качест-
вото на живот на местното население.

Друг въпрос, който има важно значение за трансграничното 
сътрудничество между България и Гърция, е откриването на 
гранични пунктове и той стои на челно място в двустранните 
ни отношения с Гърция.

Към настоящия момент  между България и Гърция работят 
общо три големи гранични пункта, други два големи (Рудозем –  
Ксанти и Кърджали – Комотини) са в процес на изграждане. По 
инициатива на българската държавна администрация са разра-
ботени проекти за споразумения за откриване още три ГКПП с 
местно значение −  Горна Арда – Паранести, Златоград – Термес 
и Аврен – Митриски, които са представени на гръцката страна. 
Особено съм удовлетворен от ратифицирането на Споразу-
мението между Гърция и България за откриването на ГКПП 
“Кипринос – Ивайловград” от гръцкия парламент, подписано 
на 14 април 2006 година.

БХ: В какви проекти бяха насочени усилията на Бъл-
гария за популяризиране на 
българската култура и дейци 
в Гърция?
А.К.: Културните връзки и обмен 
между двете страни се развиват 
успешно въз основа на триго-
дишните Програми за сътрудни-
чество между България и Гърция 
в областта на образованието, нау-
ката и културата.

През изминалата година по 
инициатива на посолството на 
Република България бяха орга-
низирани две изложби в Атина. 
Международната изложба “Кари-
каТуристи” бе посветена на един 
от най-актуалните проблеми 
на съвременното общество –  
опазване и защита на природата. 
Изложбата “Фотографски срещи” 
обедини творбите на двама млади 
фотографи − Александър Михай-
лов от България и Елевтерия 
Кусиаки от Гърция. 

Приятно изненадани бяхме от големия интерес, на който се 
радваха също и организираните две литературни вечери, посве-
тени на българската литература. Стихове на изявения наш поет 
Любомир Левчев бяха представени на гръцки език от преводача 
Христос Хартомацидис. Свои приказки разказа българската 
детска писателка, живееща в Атина, Весела Фламбурари.

С особено задоволство бих искал да отбележа, че в началото 
на 2008 година бяха доведени до успешен край усилията на 
посолството за откриване на българска църква в Атина. Обно-
веният храм “Свети Иван Рилски” бе предоставен  за ползване 
на българската общност от гръцката православна църква.  	

Ποια από τα έργα αυτά πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία 
του βουλγαρικού Δημοσίου;
A.Κ.: Η ένταξη της Βουλγαρίας στην ΕΕ ανοίγει νέους ορίζοντες και 
για την ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας με την Ελλάδα, η 
οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμ-
ματος “Περιφερειακή Ανάπτυξη” για το 2007-2013. Βασίζεται στο 
γενικό πλαίσιο των εθνικών στρατηγικών πλαισίων αναφοράς των 
δύο χωρών και στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρό-
γραμμα χρηματοδοτείται με περίπου 130 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 
110 εκατ. ευρώ είναι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά-
πτυξης για την περίοδο 2007-2013. Θεωρώ δε απαραίτητο να τονίσω 
ότι ένα σημαντικό μέρος αυτών των κεφαλαίων (46%) θα χρησιμοποι-
ηθεί για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού.

Ένα άλλο θέμα που έχει μεγάλη σημασία για τη διασυνορι-
ακή συνεργασία μεταξύ της Βουλγαρίας και της Ελλάδας, είναι το 
άνοιγμα μεθοριακών σταθμών και αυτό είναι στο “μέτωπο” των διμε-
ρών σχέσεων με την Ελλάδα.

Προς το παρόν μεταξύ της Βουλγαρίας και της Ελλάδας λει-
τουργούν συνολικά τρεις μεγάλοι μεθοριακοί σταθμοί και άλλοι δύο 
(Ρουντοζέμ − Ξάνθη και Κάρτζαλι − Κομοτηνή) είναι υπό κατασκευή. 
Με πρωτοβουλία του βουλγαρικού Δημοσίου έχουν αναπτυχθεί σχέ-
δια για συμφωνίες για άνοιγμα άλλων τριών μεθοριακών σταθμών 
τοπικής σημασίας: “Γκόρνα Άρδα” − Παρανέστι, Ζλατογκράντ −  
Θέρμες και Αβρέν – Μιτρίσκι τα οποία έχουν παρουσιαστεί στην 
ελληνική πλευρά. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την επικύ-
ρωση της συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας για το 

άνοιγμα του μεθοριακού σταθμού “Ιβάιλοφγκραντ −  
Κυπρίνος” από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, η οποία 
υπεγράφη στις 14 Απριλίου 2006.

ΒΟ: Σε τι έργα εστιάστηκαν οι προσπάθειες της 
Βουλγαρίας για την προώθηση του πολιτισμού και 
των καλλιτεχνών της Βουλγαρίας στην Ελλάδα;
A.Κ.: Οι πολιτιστικές σχέσεις και οι ανταλλαγές 
μεταξύ των δύο χωρών αναπτύσσονται με επιτυχία 
στα πλαίσια των τριετών προγραμμάτων συνεργα-
σίας μεταξύ της Βουλγαρίας και της Ελλάδας στον 
τομέα της εκπαίδευσης, της επιστήμης και του πολι-
τισμού.

Κατά το περασμένο χρόνο με πρωτοβουλία της 
Πρεσβείας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας οργα-
νώθηκαν δύο εκθέσεις στην Αθήνα. Η διεθνής έκθεση 
“ΚαρικαΤουρίστες” ήταν αφιερωμένη σε ένα από τα 
πιο επίκαιρα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας −  
τη διατήρηση και την προστασία της φύσης. Η έκθεση 
“Φωτογραφικές συναντήσεις” συγκέντρωσε τα έργα 
δύο νέων φωτογράφων − του Αλεξάντερ Μιχάιλοφ 
από τη Βουλγαρία και της Ελευθερίας Κουσιάκη από 
την Ελλάδα.  

Ευχάριστη ήταν η έκπληξή μας από το μεγάλο ενδιαφέρον, το 
οποίο απολάμβαναν επίσης οι δύο λογοτεχνικές βραδιές αφιερωμέ-
νες στη βουλγαρική λογοτεχνία. Ποίηση του διακεκριμένου Βουλ-
γάρου ποιητή Λιουμπομίρ Λέβτσεφ παρουσιάστηκαν στα ελληνικά 
από τον μεταφραστή Χρήστο Χαρτοματσίδη. Τα δικά της παραμύθια 
είπε η Βουλγάρα συγγραφέας παιδικών βιβλίων η οποία ζει στην 
Αθήνα, η Βέσελα Φλαμπουράρη. 

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση θα ήθελα να σημειώσω ότι στις αρχές 
του 2008 έφτασαν σε αίσιο πέρας οι προσπάθειες της πρεσβείας να 
δημιουργήσει βουλγαρική εκκλησία στην Αθήνα. Ο αναπαλαιωμέ-
νος ναός “Άγιος Ιωάννης της Ρίλας” παραχωρήθηκε στη βουλγαρική 
κοινότητα από την ελληνική ορθόδοξη εκκλησία. 	

	

Членството	на	
България	в	ЕС	
открива	нови	
хоризонти	за	

сътрудничество	
между	двете	

страни.
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КИРИЛ ЧЕРНИН

Кога един финансов пазар е достигнал дъното? 
Кога да се купува, имайки предвид, че отдавна 
е минало времето да се продава? Тези въпроси 
вълнуват всички, които по един или друг начин 
са свързани с финансовите пазари в световен 

мащаб. През 2008 година българската фондова борса отбе-
ляза рекордни загуби от 60%, а само през януари 2009 година 
основният борсов индекс SOFIX се срина с 20.04 % и достигна 
най-ниското си ниво за последните шест години, падайки до 
307.42 пункта на 23 януари. 

Спадът изглежда още по-значителен на фона на динами-
ката на световните финансови пазари, където през януари 
американският индекс S&P 500 загуби 8.57% от стойността 
си, подобрявайки печалния си анти-рекорд от 1929 година. 
За своята над едновековна история друг основен американ-
ски фондов индекс, Dow Jones, не бе падал с такава скорост 
и през януари загуби 8.84% от стойността си. Ако пък погле-
днем миналата година, то по света единствено фондовият 
пазар в Тунис е бил „на зелено” с ръст от 10%.

ΚΥριλ ΤσΕρνιν

Πότε θεωρείται ότι μια χρηματοπιστωτική αγορά έχει πέσει στον 
πάτο; Πότε είναι η ώρα για αγορές, αφού εδώ και πολύ καιρό πέρασε 
η ώρα για πωλήσεις; Τα θέματα αυτά έχουν ενδιαφέρον για όλους 
όσοι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο σχετίζονται με τις χρηματο-
πιστωτικές αγορές σε παγκόσμια κλίμακα. Το 2008 το βουλγαρικό 
χρηματιστήριο κατέγραψε ζημιές-ρεκόρ ύψους 60%, αλλά μόνο κατά 
τον Ιανουάριο του 2009, ο βασικός δείκτης τιμών SOFIX υποχώρησε 

кога ще се отблъсне от 
дъното българският 
фондов пазар

Πότε θα ξεκολλήσει 
από τον πάτο 

το βουλγαρικό 
χρηματιστήριο

Сн
им

ка
:	Ю

ли
я	

Ла
за

ро
ва



��

февруари-март 2009ИКОНОМИКА

къде е дъното?
 
Очевидно е, че българският пазар следва развитите световни 

финансови пазари, което само по себе си носи още тревожни 
новини. Чистата статистика показва, че когато основните 
американски борсови индекси са отбелязвали по-значителен 
спад в първия месец на годината, то годината като цяло е била 
негативна за финансовите пазари. През последните 60 години в 
моменти, когато S&P 500 върви надолу през януари, то пазарът 
на акции завършва годината средно с 2.4% по-ниски нива, сочат 
данни на анализаторите от  Ned Davis Research. Няма никакви 
очевидни причини тази тенденция да не се прояви и през 
настоящата година. Оптимисти за бъдещето на финансовите 
пазари са единствено подготвените спекуланти. Спекулант 
всъщност не е лоша дума – става въпрос за хората, които са 
достатъчно подготвени, за да анализират кога пазарът е стигнал 
най-ниското си ниво и съответно да влязат на него, за да реа-
лизират сериозни печалби от бъдещото покачване на акциите.  
Големият въпрос е кога ще започне растежът, защото очевидно 
в дългосрочен план пазарът върви нагоре. Отново статистиката 
сочи, че ако през януари индексът S&P 500 е „на зелено”, то през 
останалата част на годината акциите добавят около 12% към 
стойността си. Но не всичко е статистика.

През 20-те и 30-те години на миналия век по време на Голя-
мата депресия, са били нужни около две години докато тръг-
налата от САЩ финансова и икономическа криза достигне и 
удари икономиките на страните в Европа. В глобалния ХХI век 
кризата успя да обиколи света за по-малко от половин година. В 
този смисъл България и местният капиталов пазар съвсем не са 
изключение – при това не само играчите на пазара, а всички са 
засегнати.  Елементарната причина, е че пенсионните фондове, 
например, също са големи играчи на пазара, а почти всеки бъл-
гарин е свързан поне с един местен пенсионен фонд.

Проблясък в тунeла
 
Онези, които се надяват на проблясък в тунела, като че ли 

получиха добър сигнал от Уорън Бъфет – човекът, зад който 
стоят някои от най-големите световни инвестиционни фондове, 
доказал нюха си да прави изключителни инвестиции във времена 
на финансови кризи. Още през октомври миналата година Бъфет 
сподели публично, че лично (не чрез компанията си) е започнал 
да купува корпоративни ценни книжа, залагайки на повишение. 

κατά 20,04% και έφτασε στο χαμηλότερό του επίπεδο για τα τελευ-
ταία έξι χρόνια, πέφτοντας στις 307,42 μονάδες στις 23 Ιανουαρίου. 

Η πτώση φαίνεται ακόμη πιο σημαντική στο πλαίσιο των εξε-
λίξεων στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές, όπου τον 
Ιανουάριο ο αμερικανικός δείκτης S&P 500 έχασε 8,57% της αξίας 
του, ξεπερνώντας το λυπηρό αντι-ρεκόρ του από το 1929. Στην εκα-
τονταετή και πλέον ιστορία του, άλλος ένας βασικός αμερικανικός 
χρηματιστηριακός δείκτης, ο Dow Jones, ποτέ δεν είχε σημειώσει 
πτώση με τέτοια ταχύτητα: τον Ιανουάριο έχασε 8,84% της αξίας 
του. Και αν δούμε το προηγούμενο έτος, τότε θα συμπεράνουμε ότι 
από όλον τον κόσμο μόνο η χρηματιστηριακή αγορά στην Τυνησία 
ήταν «στο πράσινο» με θετική ανάπτυξη 10%.

Πού είναι ο πάτος;
 
Είναι προφανές ότι η αγορά της Βουλγαρίας ακολουθεί τις ανε-

πτυγμένες χρηματοπιστωτικές αγορές, το οποίο από μόνο του σημαί-
νει ακόμα πιο ανησυχητικά νέα. Οι στατιστικές δείχνουν ότι όποτε οι 
βασικοί αμερικανικοί δείκτες κατέγραφαν σημαντική μείωση κατά τον 
πρώτο μήνα του έτους, τότε το έτος στο σύνολό του ήταν αρνητικό 
για τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
60 ετών, όταν ο S&P 500 κινείται πτωτικά τον Ιανουάριο, η χρηματι-
στηριακή αγορά κλείνει το έτος σε κατά μέσο όρο 2,4% χαμηλότερα 
επίπεδα, όπως δείχνουν τα στοιχεία των αναλυτών από τη Ned Davis 
Research. Δεν υπάρχουν προφανείς λόγοι, αυτή η τάση να μην εμφα-
νιστεί και κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Αισιόδοξοι για το 
μέλλον των χρηματοπιστωτικών αγορών είναι μόνο οι προετοιμασμέ-
νοι κερδοσκόποι. «Κερδοσκόπος» στην ουσία δεν είναι κακή λέξη –  
γίνεται λόγος για αυτούς που είναι επαρκώς καταρτισμένοι για να 
αναλύσουν πότε η αγορά έχει φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδό της 
και αντίστοιχα να μπουν ακριβώς τότε για να πραγματοποιήσουν 
σημαντικά κέρδη από τη μελλοντική αύξηση των μετοχών. Το 
μεγάλο ερώτημα είναι πότε θα αρχίσει η ανάπτυξη, διότι, προφανώς, 
σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα η αγορά ανεβαίνει. Και πάλι, οι στατι-
στικές δείχνουν ότι, εάν τον Ιανουάριο ο δείκτης S&P 500 είναι «στο 
πράσινο», τότε για το υπόλοιπο του έτους οι μετοχές θα προσθέσουν 
περίπου 12% στην αξία τους. Αλλά οι στατιστικές δεν είναι το παν.

Κατά τις δεκαετίες του 20 και του 30 του προηγούμενου αιώνα, 
κατά τη Μεγάλη Ύφεση, χρειάστηκαν περίπου δύο χρόνια πριν η 
χρηματοοικονομική και οικονομική κρίση που ξεκίνησε από τις 
ΗΠΑ να φτάσει και να πλήξει τις οικονομίες των χωρών της Ευρώ-
πης. Στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον του 21ου αιώνα η κρίση 
κατάφερε να γυρίσει τον κόσμο σε λιγότερο από ένα εξάμηνο. Υπό 

балканските борси през януари 2009 година               τα χρηματιστήρια των βαλκανίων τον ιανουάριο του 2009

Януари �00� г.
ιανουάριος �00�

Среднодневен оборот 
(млн. евро)

Μέση ημερήσια αξία 
συναλλαγών (εκατ. ευρώ)

Спад (%)

Μείωση (%)

Капитализация
(млрд. евро)

Κεφαλαιοποίηση
(δισ. ευρώ)

Спад (%)

Μείωση (%)

БФБ	–	София
Βουλγαρικό	Χρηματιστήριο	–	Σόφια 1,19 68,29 5,94 57

Гръцка	фондова	борса	–	ASE
Χρηματιστήριο	Αθηνών	–	ASE 123 150 67 60,2

Румънска	фондова	борса	–	BVB
Χρηματιστήριο	του	Βουκουρεστίου	–	BVB 2,95 78,45 8,65 54

Фондова	борса	−	Истанбул
Χρηματιστήριο	της	Κωνσταντινούπολης 593,4 42,7 87,66 52,6
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Тогава защо пазарът продължава да върви надолу и не е 
ли възможно дори такъв финансов гуру като Бъфет да греши, 
би запитал някой. Разбира се, че е възможно – уловката е, че 
Бъфет не сподели (и никога не би го направил) в акциите на кои 
компании е инвестирал. Всеки решава за себе си, такава е неу-
молимата логика на свободния финансов пазар. Всъщност той 
даде една достатъчна сламка, за която всеки може да се хване. 
А именно, че моментът за купуване на акции настъпва, когато 
съотношението между пазарната капитализация на листваните 
компании и брутния вътрешен продукт падне до около 70-75%. 
Той има предвид американския пазар, но на теория би трявало 
да се отнася за всеки по-развит фондов пазар по света.

Подобен процес се наблюдава и в България, където само за 
последната година капитализацията на водещите търгувани на 
борсата компании падна значително в резултат на масираните 
разпродажби на акции. В момента индексът BG40, в който вли-
зат най-атрактивните листвани компании, включва само една 
компания с пазарна капитализация от над един милиард лева – 
„Петрол” АД. Сред останалите компании, включени в индекса, 
има 19, чиято капитализация е под нивото от 50 милиона лева.  
От своя страна  BG40 отбеляза спад от 15.51% само през януари, 
което на практика означава, че именно най-търгуваните ком-
пании са акумулирали този спад. Истината е, че в момента само 
много масирана интервенция на пазара би могла да „побутне” 
индекса нагоре.

Именно тази реалност принуди Българската асоциация на 
лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) да лан-
сира официално идеята за държавна намеса на пазара, която 
да подпомогне задъхващия се пазар. Идеята на БАЛИП е да се 
либерализират правилата, според които може да инвестира 
Сребърният фонд и пенсионните фондове, което да налее 
допълнителни средства на пазара и да вдъхне увереност на по-

την έννοια αυτή, η Βουλγαρία και η 
τοπική αγορά κεφαλαίου δεν αποτελεί 
καθόλου εξαίρεση – αντιθέτως, όλοι 
επηρεάζονται και όχι μόνο οι παίκτες 
στην αγορά, για τον απλό λόγο ότι τα 
συνταξιοδοτικά ταμεία, για παράδειγμα, 
είναι επίσης σημαντικοί παράγοντες 
στην αγορά και σχεδόν κάθε Βούλγαρος 
έχει σχέση με τουλάχιστον ένα τοπικό 
ταμείο συντάξεων.

φως στο τούνελ
 
Εκείνοι που ελπίζουν να δουν φως 

στην άκρη του τούνελ μάλλον έλα-
βαν ένα καλό μήνυμα από τον Warren 
Buffet, τον άνθρωπο πίσω από τον οποίο 
βρίσκονται ορισμένα από τα μεγαλύ-
τερα επενδυτικά ταμεία στον κόσμο και 
ο οποίος έχει αποδείξει την ικανότητά 
του να κάνει εξαιρετικές επενδύσεις σε 
περιόδους οικονομικής κρίσης. Ακόμη 
και κατά τον Οκτώβριο του περασμένου 
έτους, ο Buffet δήλωσε δημοσίως ότι 
προσωπικά (όχι μέσω της εταιρείας του) 
έχει αρχίσει να αγοράζει εταιρικά χρεό-
γραφα στοιχηματίζοντας σε αύξηση. 

Τότε θα μπορούσε να ρωτήσει 
κανείς, γιατί η αγορά εξακολουθεί να 
πηγαίνει προς τα κάτω και αν είναι δυνα-

τόν ακόμη και ένας τέτοιος οικονομικός γκουρού όπως ο Buffet να 
κάνει λάθος. Φυσικά και είναι δυνατόν – η παγίδα είναι ότι ο Buffet 
δεν αποκάλυψε (και ποτέ δεν θα το έκανε) σε ποιων εταιρειών τις 
μετοχές έχει επενδύσει. Ο καθένας αποφασίζει για τον εαυτό του, 
αυτή είναι η αμείλικτη λογική της ελεύθερης χρηματοπιστωτικής 
αγοράς. Στην ουσία ο Buffet έκανε ένα λεπτό υπαινιγμό τον οποίο 
ο καθένας θα μπορούσε να καταλάβει. Δηλαδή ότι η στιγμή για την 
αγορά των μετοχών έρχεται όταν η σχέση μεταξύ της κεφαλαιοποί-
ησης της αγοράς των εισηγμένων εταιρειών και του ακαθάριστου 
εγχώριου προϊόντος μειωθεί σε περίπου 70-75%. Ο Buffet μιλάει για 
την αγορά των ΗΠΑ, αλλά στην ουσία αυτό (θεωρητικά) θα έπρεπε 
να ισχύει για κάθε μια από τις πιο ανεπτυγμένες χρηματιστηριακές 
αγορές στον κόσμο.

Παρόμοια διαδικασία παρατηρείται και στη Βουλγαρία, όπου 
μόνο κατά τον τελευταίο χρόνο η κεφαλαιοποίηση των κορυφαίων 
εισηγμένων εταιρειών έχει μειωθεί σημαντικά ως αποτέλεσμα της 
μαζικής πώλησης μετοχών. Αυτή τη στιγμή ο δείκτης BG40, στον 
οποίο ανήκουν οι πλέον ελκυστικές εισηγμένες εταιρείες, περιλαμ-
βάνει μόνο μια εταιρεία με κεφαλαιοποίηση άνω του ενός δισεκα-
τομμυρίου λέβα, την Petrol SA. Μεταξύ των άλλων εταιρειών που 
περιλαμβάνονται στον δείκτη, υπάρχουν 19 η κεφαλαιοποίηση 
των οποίων είναι κάτω από το επίπεδο των 50 εκατ. λέβα.  Από την 
πλευρά του ο BG40 σημείωσε πτώση κατά 15,51% μόνο κατά τη 
διάρκεια του Ιανουαρίου, το οποίο στην πράξη σημαίνει ότι οι εισηγ-
μένες εταιρείες με τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα έχουν συμβάλει 
σε αυτήν την πτώση. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή μόνο μια 
μαζική παρέμβαση στην αγορά θα μπορούσε να «σπρώξει» το δεί-
κτη προς τα πάνω.

Ακριβώς αυτή η πραγματικότητα ανάγκασε τη Βουλγαρική 
ένωση των αδειοδοτημένων επιχειρήσεων επενδύσεων (BALIP) να 
προωθήσει επίσημα την ιδέα για κρατική παρέμβαση, η οποία να 

Инвестиционният гуру Уорън Бъфет, вляво                        Ο γκουρού των επενδύσεων Warren Buffet, αριστερά
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βοηθήσει τη «λαχανιασμένη» αγορά. Η ιδέα της BALIP 
είναι να απελευθερωθούν οι κανόνες βάσει των οποίων 
θα μπορούν να επενδύουν το Ασημένιο Ταμείο και τα 
συνταξιοδοτικά ταμεία, κάτι το οποίο θα προσελκύσει 
πρόσθετα κεφάλαια στην αγορά και θα ενισχύσει τους 
μικρότερους παίκτες, δηλαδή θα σταματήσει τη διαρροή 
χρημάτων από το χρηματιστήριο. Το αν αυτό θα ήταν 
μια καλή κίνηση πρόκειται να το δούμε, αλλά θα πρέπει 
να έχουμε υπόψη και την άλλη όψη της κρατικής παρέμ-
βασης − για παράδειγμα, πολλοί αναλυτές πιστεύουν 
ότι οι παρεμβάσεις και η πολιτική του πρώην διευθυντή 
της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (US Federal 
Reserve) Alan Greenspan, όχι μόνο δεν απέτρεψαν την 

κρίση, αλλά αντιθέτως έχουν επηρεάσει σημαντικά την κατάρρευση 
των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Από την άλλη πλευρά είναι οι «κεϊνσιανοί», οι υποστηρικτές του 
John Maynard Keynes που ορκίζονται στις ιδέες του ότι μια τελείως 
ελεύθερη αγορά, χωρίς κανέναν έλεγχο, αναπόφευκτα οδηγεί σε 
κυκλικές πτώσεις, ύφεση και επακόλουθες θετικές κορυφές. Με 
άλλα λόγια, ότι το κράτος οφείλει να παρεμβαίνει με οικονομικά 
και νομισματικά μέσα στην αγορά, ώστε να διατηρεί ένα λογικό και 
ισορροπημένο επίπεδο του ρυθμού ανάπτυξης. Το δυσάρεστο είναι 
ότι όλα αυτά τα μέτρα αυτή τη στιγμή θα είναι «postfactum», αφού 
η κρίση είναι ήδη γεγονός.

Πάντα υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας
 
Επιπλέον, δεν πρέπει να υποτιμούμε τον ανθρώπινο παράγοντα 

στην επένδυση στις χρηματοπιστωτικές αγορές − πρόκειται για 
τις λεγόμενες από τους ψυχολόγους «τάση προς την έγκριση» και 
«τάση προς την ανωτερότητα». Στην πρώτη περίπτωση, η ιδέα είναι 
ότι οι περισσότεροι άνθρωποι τείνουν να αναζητούν και να ερμηνεύ-
ουν γεγονότα που τεκμηριώνουν την υπόθεσή τους, αντί απλώς να 
αναλύουν τα πραγματικά περιστατικά, το οποίο τους οδηγεί συχνά 
σε λάθος αποφάσεις − στην περίπτωση αυτή επενδυτικές.  

Στη δεύτερη περίπτωση πρόκειται για την υπερβολική εμπιστο-
σύνη σε αυθεντίες και την πεποίθηση ότι κάποιοι άνθρωποι / επεν-
δυτές είναι καλύτεροι από άλλους και ανά πάσα στιγμή και πάντα 
μπορούν να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις για επενδύσεις. Υπό 
αυτή την έννοια, η αναφορά του Warren Buffet είναι καρπός των 
ίδιων αδυναμιών του ανθρώπου που οδήγησαν αναρίθμητους επεν-
δυτές σε λάθος εκτιμήσεις και στις αντίστοιχες ζημιές. 

Εάν επεκτείνουμε αυτήν την υπόθεση, θα φτάσουμε σε μια λιγό-
τερο δημοφιλή θεωρία, τη θεωρία για τις «ακούσιες συνέπειες», η 
οποία εν συντομία μπορεί να περιγραφεί με ένα γνωμικό ενός από 
τους θερμούς υποστηρικτές της, του Andrew Gelman. 

«Ο νόμος των ακούσιων συνεπειών είναι αυτό που συμβαίνει 
όταν ένα απλό σύστημα προσπαθεί να ρυθμίζει ένα πολύπλοκο 
σύστημα. Το πολιτικό σύστημα είναι απλό. Λειτουργεί με περιορι-
σμένες πληροφορίες (ορθολογική άγνοια), βραχυπρόθεσμους χρονι-
κούς ορίζοντες, χαμηλό επίπεδο αμφίδρομης επικοινωνίας και κακά 
και λανθασμένα κίνητρα. Σε αντίθεση με αυτό, η κοινωνία είναι ένα 
πολύπλοκο, αναπτυσσόμενο, με υψηλό επίπεδο αμφίδρομης επικοι-
νωνίας σύστημα που κινείται από κίνητρα. Όταν ένα απλό σύστημα 

малките играчи, т.е. да спре изтичането на средства от борсата. 
Дали това би било добър ход тепърва предстои да се види, но 
трябва да се отчита и обратната страна на държавната намеса –  
мнозина влиятелни анализатори например смятат, че намесата и 
политиката на бившия шеф на американския Федерален резерв 
Алан Грийнспан не само не са предотвратили кризата, а напро-
тив, значително са повлияли за срива на финансовите пазари.

От другата страна са кейнсианците, поддръжници на Джон 
Мейнард Кейнс, които се кълнат в неговите идеи, че един 
напълно свободен пазар оставен сам на себе си неминуемо 
води до циклични спадове, рецесии и последващи положи-
телни пикове. С една дума, държавата е длъжна да се намесва с 
фискални и монетарни инструменти на пазара, за да поддържа 
едно приемливо и балансирано ниво на растеж. Неприятното 
е, че всякакви такива мерки в момента ще бъдат постфактум, 
кризата вече е факт.

винаги има човешки фактор
 
Освен това не трябва да се подценява и човешкият фак-

тор в инвестирането на финансовите пазари – става въпрос за 
тъй наречените от психолозите „склонност към одобрение” и 
„склонност към върховенство”. В първия случай повечето хора 
са склонни да търсят и интерпретират факти в подкрепа на 
своята теза, вместо просто да анализират самите факти, което 
често води до грешни решения – в случая инвестиционни. 

Във втория случай става въпрос за предоверяването на авто-
ритети и убедеността, че някои хора/инвеститори са по-добри от 
други и през цялото време и винаги могат да вземат правилните 
инвестиционни решения. В този смисъл цитирането на Уорън 
Бъфет е плод на същите човешки слабости, които са довели не 
един инвеститор до погрешни оценки и съответните загуби.

Ако тази теза бъде продължена, ще стигнем до една малко 
популярна теория – теорията за „неумишлените последици”, 
която накратко може да бъде синтезирана чрез цитат от един от 
нейните горещи поддръжници Андрю Гелман:

„Законът за неумишлените последици е това, което се случва, 
когато една проста система се опитва да регулира една комплексна 
система. Политическата система е проста. Тя оперира с ограни-
чена информация (рационална неосведоменост), къси времеви 
хоризонти, ниско ниво на обратна връзка и лоши и неправилни 

Бившият председател на Федералния резерв  
Алан Грийнспан

Ο πρώην διευθυντής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας  
των ΗΠΑ Alan Greenspan
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стимули. За разлика от нея, обществото е комплексна, еволюи-
раща, с високо ниво на обратна връзка, движена от стимули сис-
тема. Когато проста система се опитва да регулира комплексна 
система, често се получават неумишлени резултати.”

Показателите могат да бъдат много – например политиката 
на Алан Грийнспан да решава финансови кризи чрез намаляване 
на лихвените равнища и повишаване на ликвидността.  Амери-
канският федерален резерв действаше по този начин по време 
на краха на борсата през 1987 година, както и при следващите 
кризи – Войната в Залива, мексиканската криза, кризата в Азия, 
краха на дот ком компаниите, паниката след 11 септември 2001 
година. По този начин пазарът някак си свикна, че Федералният 
резерв и Грийнспан винаги ще покриват гърба на инвеститори, 
които поемаха все повече и все по-неоправдани рискове (вклю-
чително чрез ставащите все по-многобройни финансови дери-
вати) и което в крайна сметка доведе до може би най-голямата 
финансова криза в световната история.

Недовидяната криза
 
Всъщност никой от играчите на пазара не може да се оплаче, 

че кризата е дошла неочаквано. Отдавна е известно, че периодите 
преди всяка голяма световна финансова криза (а те са поне 32 в 
периода 1720-1985 година) имат много ясни характеристики: 
предшестващ период на значителен икономически растеж, бърз 
ръст на кредитирането и финансовите услуги, икономическа 
либерализация, премахване на трансграничните бариери пред 
движението на капитали и финансови иновации. Всички тези 
признаци бяха пред очите на всички в продължение на няколко 
години, включително в България, но на практика никой не успя 
да предвиди, или поне не в дълбочина, каква незавидна участ 
очаква финансовите пазари. 

Световната финансова система е изключително взаимос-
вързана и крахът на всяка отделна нейна част води до свободно 
падане на цялата система. Инвеститорите в момента берат пло-
довете на собствената си самоувереност и предоверяване на 
нововъзникналите финансови инструменти, чиято благородна 
цел на теория е да диверсифицират и намаляват инвестици-
онния риск, но  доведоха до натрупването на огромни по обем 
лоши и надценени инвестиции в ценни книжа. На практика 
единствените играчи с достатъчно ресурс да съживят финансо-
вите пазари и да налеят свежи средства в банковата система са 
правителствата и България не прави изключение. Което обаче 
поставя фундаментални въпроси относно бъдещето на финан-
совите пазари въобще.

Българското правителство не дава много ясни сигнали как 
ще реагира и поне засега участниците на пазара са оставени 
на самите себе си, следвайки развитието на световните борси. 
Звучи абсурдно, но добрата новина е, че индексите могат да пад-
нат още съвсем малко, няма как SOFIX да достигне отрицателни 
стойности. Тоест всеки песимистичен сценарий по своята същ-
ност е оптимистичен в дългосрочен план. По-големият проблем 
при прогнозите за Централна и Източна Европа е, че този път на 
икономиките в региона ще им трябват поне три-четири и дори 
повече години, за да се възстановят до нивата отпреди кризата. 
Същевременно един инвеститор избрал правилните акции на 
подходяща ниска цена може да очаква поне 30-40% доходност 
в рамките на сравнително кратък перод от време, нещо което 
вече се е случвало при предходни кризи. Но тук става въпрос и 
за доверие на пазара, а това отново прехвърля към неуправля-
емия човешки фактор. 	

προσπαθεί να ρυθμίζει ένα πολύπλοκο σύστημα συχνά προκύπτουν 
ακούσια αποτελέσματα.»

Τέτοιο παράδειγμα στον τομέα αυτόν είναι η πολιτική του Alan 
Greenspan να λύνει οικονομικές κρίσεις με μείωση των επιτοκίων και 
αύξηση της ρευστότητας. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ενήρ-
γησε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά την κρίση του χρηματιστηρίου το 
1987, καθώς και κατά τις επόμενες κρίσεις: τον Πόλεμο του Κόλπου, 
τη μεξικανική κρίση, την κρίση στην Ασία, την κρίση των dot com εται-
ρειών, τον πανικό μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001. Έτσι, η αγορά κάπως 
συνήθισε ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και ο Greenspan 
πάντα θα καλύπτουν την πλάτη των επενδυτών που έπαιρναν όλο και 
πιο παράλογα ρίσκα (συν τους αυξανόμενους χρηματοοικονομικούς 
παράγοντες) και αυτό σε τελική ανάλυση οδήγησε στην μεγαλύτερη 
ίσως οικονομική κρίση στην παγκόσμια ιστορία.

Η δήθεν απρόβλεπτη κρίση
 
Στην πραγματικότητα, κανένας από τους παίκτες στην αγορά 

δεν μπορεί να παραπονεθεί ότι η κρίση ήρθε αναπάντεχα. Εδώ και 
καιρό είναι γνωστό ότι οι περίοδοι πριν από κάθε μεγάλη παγκόσμια 
οικονομική κρίση (και αυτές είναι τουλάχιστον 32 κατά την περίοδο 
1720-1985) έχουν πολύ σαφή χαρακτηριστικά: προηγούμενη περί-
οδο σημαντικής οικονομικής ανάπτυξης, ταχεία αύξηση της χορή-
γησης δανείων και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οικονομική 
απελευθέρωση, κατάργηση των εμποδίων για διασυνοριακή κυκλο-
φορία των κεφαλαίων και των καινοτομιών στο χρηματοπιστωτικό 
τομέα. Όλα αυτά τα συμπτώματα ήταν μπροστά στα μάτια όλων για 
αρκετά χρόνια (στη Βουλγαρία επίσης) αλλά στην πράξη κανείς δεν 
μπόρεσε να προβλέψει, ή τουλάχιστον δεν προέβλεψε σε βάθος, τι 
θλιβερή τύχη περίμενε τις χρηματοπιστωτικές αγορές. 

Το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα είναι ιδιαίτερα διασυνδεδε-
μένο και η κατάρρευση κάθε ενός μέρους του οδηγεί σε ελεύθερη 
πτώση του όλου συστήματος. Οι επενδυτές σήμερα δρέπουν τους 
καρπούς της ίδιας τους της αυτοπεποίθησης και της υπερβολικής 
εμπιστοσύνης στα νέα χρηματοπιστωτικά μέσα, των οποίων ο ευγε-
νής στόχος (θεωρητικά) είναι η διαφοροποίηση και η μείωση του 
επενδυτικού κινδύνου, αλλά στην πραγματικότητα οδήγησαν στη 
συσσώρευση τεράστιων υπερεκτιμημένων και κακών επενδύσεων 
σε τίτλους. Ουσιαστικά, οι μοναδικοί παίκτες που έχουν επαρκείς 
πόρους για την αναβίωση των χρηματοπιστωτικών αγορών και 
μπορούν να φέρουν φρέσκο χρήμα στο τραπεζικό σύστημα είναι οι 
κυβερνήσεις και η Βουλγαρία δεν αποτελεί εξαίρεση. Αυτό, όμως, 
εγείρει θεμελιώδη ερωτήματα για το μέλλον των χρηματοπιστωτι-
κών αγορών εν γένει.

Η βουλγαρική κυβέρνηση δεν δίνει πολύ σαφή μηνύματα από 
την άποψη αυτή και τουλάχιστον προς το παρόν οι συμμετέχοντες 
στην αγορά βασίζονται μόνο στον εαυτό τους, ακολουθώντας την 
ανάπτυξη των παγκόσμιων χρηματιστηρίων. Ακούγεται παράλογο, 
αλλά τα καλά νέα είναι ότι οι δείκτες μπορεί να πέσουν ακόμα λιγάκι −  
και δεν υπάρχει περίπτωση ο SOFIX να φτάσει αρνητικές τιμές. 
Δηλαδή κάθε απαισιόδοξο σενάριο είναι στην ουσία μακροπρόθε-
σμα αισιόδοξο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι οι προβλέψεις για 
την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη λένε ότι αυτή τη φορά οι 
οικονομίες της περιοχής θα χρειαστούν τουλάχιστον τρία-τέσσερα 
ή και περισσότερα χρόνια για να επανέλθουν στα επίπεδα πριν από 
την κρίση. Ταυτόχρονα, όμως, ένας επενδυτής που έχει επιλέξει τις 
σωστές μετοχές στην κατάλληλη χαμηλή τιμή μπορεί να αναμένει 
απόδοση τουλάχιστον 30-40% μέσα σε σχετικά μικρό διάστημα, 
κάτι που ήδη έχει συμβεί σε προηγούμενες κρίσεις. Αλλά εδώ ενα-
πόκειται και στην εμπιστοσύνη της αγοράς και αυτό παραπέμπει 
στον ανεξέλεγκτο ανθρώπινο παράγοντα. 	
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οικονομικά
ομάδα 7 της s&p
“Η	αύξηση	των	οικονομικών	κινδύνων,	που	κυριαρχεί	στην	οικονο-
μία”	ήταν	βασικός	λόγος	για	την	απόφαση	της	εταιρείας	αξιολόγησης	
Standard	&	Poors	(S&P)	να	υποβαθμίσει		τον	τραπεζικό	τομέα	της	
Βουλγαρίας	και	της	Ρουμανίας	από	την	ομάδα	6	στην	πιο	ασταθή	
ομάδα	7.	Η	αξιολόγηση	του	κινδύνου	ορίζεται	μετά	από	στάθμιση	
με	άλλες	χώρες	της	περιοχής.	Η	απόφαση	από	τις	11	Φεβρουαρίου	
έρχεται	λίγους	μήνες	μετά	από	την	υποβάθμιση	της	αξιολόγησης	
του	βουλγαρικού	κρατικού	χρέους	από	ΒΒΒ+/Α-2	σε	ΒΒΒ/Α-3.	

Προς τα κάτω
Η	ετήσια	πρόοδος	της	χορήγησης	δανείων	θα	συνεχίσει	να	μειώνεται	
κατά	το	πρώτο	εξάμηνο	του	2009.	Αυτό	ανακοίνωσε	η	Εθνική	Τρά-
πεζα	της	Βουλγαρίας	(BNB)	στην	τελευταία	έκδοση	του	“Οικονομική	
Ανασκόπηση”.	Ενώ	στα	τέλη	Δεκεμβρίου	του	2008	ήταν	31,6%,	ανα-
μένεται	προς	το	τέλος	του	Ιουνίου		να	μειωθεί	στο	15%.	Ο	μέσος	ρυθ-
μός	αύξησης	της	χορήγησης	δανείων	το	2007	ήταν	60%.	Η	τράπεζα	
προβλέπει	ότι	οι	τόκοι	των	δανείων	θα	σταματήσουν	να	αυξάνονται.

οι ελληνικές τράπεζες πιο δυνατές στη βουλγαρία
Οι	ελληνικές	τράπεζες	της	Βουλγαρίας	έχουν	αυξήσει	το	μερίδιό	
τους	στη	χώρα	κατά	2	ποσοστιαίες	μονάδες	σε	ετήσια	βάση	κατά	
το	2008	και	πλέον	ελέγχουν	το	28.67%	του	ενεργητικού	του	τραπε-
ζικού	μας	συστήματος,	το	οποίο	ισοβαθμεί	σε	ενεργητικό	ύψους	
19.94	δισ.	λέβα,	δείχνουν	στοιχεία	της	BNB.	Συνολικά	πέντε	είναι	οι	
ελληνικές	τράπεζες	οι	οποίες	δραστηριοποιούνται	στη	Βουλγαρία:	
η	EUROBANK-EFG,η	PIREAUS	BANK,η	COMMERCIAL	BANK,η	UBB	
και	η	ALPHA	BANK.Η	UBB	είναι	η	μεγαλύτερη	μεταξύ	τους	με	μερί-
διο			αγοράς	ύψους	11,14%,	σε	σύγκριση	με	10,37%	το	2007.
	
Η BBr σχεδιάζει εκδόσεις ομολόγων
Η	Βουλγαρική	Τράπεζα	Ανάπτυξης	(BBR)	πιθανόν	να		λάβει	μέρος	
στην	ενίσχυση	έργων	στους	τομείς	των	υποδομών,	της	ενέργειας	
και	ανανεώσιμων			πηγών	ενέργειας	μέσω	έκδοσης	ομολόγων	για	
τα	συνταξιοδοτικά	ταμεία,	ανακοινώθηκε	μετά	από	τη	συνάντηση	
του	πρωθυπουργού	Σεργκέι	Στανίσεφ	με	τη	διοίκηση	της	BBR:	την	
κ.	Βιολίνα	Μαρίνοβα	–	πρόεδρο	 	της	Ένωσης	Τραπεζών	και	τον	
υπουργό	οικονομικών	κ.	Πλάμεν	Ορεσάρσκι.	Η	πιλοτική	έκδοση		
θα	είναι	αξίας	περίπου	100	εκατ.	λέβα	δήλωσε	ο			διευθυντής	της	
ΒΒR	κ.	Άγκελ	Γκέκοφ.

Επενδυτές από το ομάν εισέρχονται στην ccB 
Η	Corporate	Commercial	Bank	πούλησε	30%	του	κεφαλαίου	της	
στο	Ίδρυμα	Κρατικού	Αποθεματικού			του	Ομάν	μετά	απο	άδεια		
της	Επιτροπής	Προστασίας	του	Ανταγωνισμού.	Η	επένδυση	πραγ-
ματοποιείται	μέσω	της	εταιρείας	Bulgarian	Acquisition	Company	–		
Luxembourg	(BulAC),	η	οποία	ανήκει	100%	στο	‘Ιδρυμα		του	Ομάν.	
Ο	 καινούργιος	 επενδυτής	 θα	 δώσει	 έμφαση	 στην	 επέκταση	 και	
στην	ανάπτυξη	της	εταιρικής	τραπεζικής			και	θα	εξασφαλίσει	τη	
σταθερή	χρηματοδότηση	της	τράπεζας.		

τουρισμός
Περισσότερη διαφήμιση προς τους 
βουλγάρους τουρίστες
Ο	Κρατικός	Οργανισμός	Τουρισμού	(DAT)	θα	επαναπροσανατο-
λίσει	τη	διαφημιστική	του	πολιτική	προς	τους	Βουλγάρους	τουρί-
στες	και	ήδη	5.78	εκατ.	λέβα	του	δημοσιονομικού	πλεονάσματος	
έχουν	δεσμευτεί		για	αυτόν	τον	σκοπό,	ανακοίνωσε	η	πρόεδρος	

Финанси
Група 7 от s&p
„Повишените	 икономически	 рискове,	 доминиращи	 в	 ико-
номиката”	 бяха	 в	 основата	 на	 решението	 на	 рейтинговата	
агенция	„Стандард	 енд	 Пуърс”	 (S&P)	 да	 прехвърли	 банковия	
сектор	 в	 България	 и	 Румъния	 от	 група	 6	 в	 по-нестабилната	
група	7.	Оценката	на	риска	се	поставя	след	съпоставка	с	други	
държави	в	региона.	Решението	от	11	февруари	идва	броени	
месеци	след	свалянето	на	рейтинга	за	българския	държавен	
дълг	от	ВВВ+/А-2	на	ВВВ/А-3.	

Посока надолу
Годишният	 прираст	 на	 кредитирането	 ще	 продължи	 да	
намалява	през	първата	половина	на	2009	година.	Това	опо-
вести	Българска	народна	банка	(БНБ)	в	последното	издание	
на	„Икономически	преглед”.	Докато	в	края	на	декември	2008	
година	той	е	31.6%,	в	края	на	юни	2009	г.	се	очаква	да	спадне	
до	15%.	Средният	темп	на	ръста	в	кредитирането	през	2007	
година	бе	60%.	Лихвите	по	кредитите	ще	спрат	да	се	пови-
шават,	е	прогнозата	на	банката.

Гръцките банки по-силни в българия
Гръцките	банки	с	присъствие	в	България	са	увеличили	пазарния	
си	дял	в	страната	с	2	процентни	пункта	на	годишна	база	през	2008	
година.	Те	вече	контролират	28.67%	от	активите	на	банковата	ни	
система,	което	прави	активи	за	19.94	милиарда	лева,	сочат	данни	
на	БНБ.	Общо	пет	гръцки	банки	оперират	в	България:	Юробанк	
И	Еф	Джи,	банка	Пиреос,	банка	Емпорики,	Обединена	Българска	
Банка	и	Алфа	Банк.ОББ	е	най-голямата	сред	тях	с	пазарен	дял	от	
11.14%,	сравнено	с	10.37%	през	2007	година.
	
ббР планира облигационни емисии
Българска	банка	за	развитие	(ББР)	може	би	ще	се	включи	в	
подпомагането	на	проекти	в	областта	на	инфраструктурата,	
енергетиката	и	възобновяемите	енергийни	източници	чрез	
издаването	на	облигационни	емисии,	които	да	бъдат	поети	
от	пенсионни	фондове,	бе	обявено	след	среща	на	премиера	
Сергей	 Станишев	 с	 ръководството	 на	 ББР,	 Виолина	 Мари-
нова,	председател	на	управителния	съвет	на	Асоциацията	
на	 банките,	 и	 финансовия	 министър	 Пламен	 Орешарски.	
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Пилотната	емисия	може	да	е	на	стойност	около	100	милиона	
лева,	заяви	Ангел	Геков,	изпълнителен	директор	на	ББР.

омански инвеститори влизат в ктб 
Корпоративна	 търговска	 банка	 продаде	 30%	 от	 капитала	
си	на	Държавния	резервен	фонд	на	Оман,	след	като	получи	
разрешение	 от	 Комисията	 за	 защита	 на	 конкуренцията.	
Инвестицията	 се	 осъществява	 чрез	 компаниите	 Bulgarian	
Acquisition	Company	−	Люксембург	(„Булак”),	която	е	100%		
собственост	 на	 оманския	 фонд.	 Новият	 инвеститор	 ще	
залага	на	развитие	и	растеж	на	корпоративното	банкиране	
и	ще	осигурява	стабилно	финансиране	на	банката.	

Повече реклама към български туристи
Държавната	 агенция	 по	 туризъм	 (ДАТ)	 ще	 преориентира	
рекламната	 си	 политика	 към	 българските	 туристи	 и	 5.78	
милиона	лева	от	бюджетния	излишък	вече	са	заделени	за	
тази	цел,	съобщи	председателят	на	ДАТ	Анелия	Крушкова.	
За	реклама	на	българските	курорти	в	чужбина	ще	отидат	2.2	
милиона	лева	от	излишъка.	Парите	ще	отидат	за	реклама	в	
10	 ефирни	 и	 кабелни	 телевизии,	 шест	 регионални	 медии,	
както	и	в	национални	вестници.

„св. св. константин и елена холдинг” 
с нов мажоритарен собственик
„Холдинг	Варна”	увеличи	капитала	си	в	туристическото	дру-
жество	„Св.	Св.	Константин	и	Елена	холдинг”	до	56%	и	вече	
е	мажоритарен	собственик	на	дружеството,	според	инфор-
мация	на	Българска	фондова	борса.	Преди	офертата	да	бъде	
приета,	„Холдинг	 Варна”	 имаше	 дял	 от	 5.01%	 в	 туристиче-
ското	дружество,	а	придобивката	ще	помогне	на	„Холдинг	
Варна”	да	засили	позициите	си	в	туристическия	сектор.

Повече българи почиват в Гърция
Близо	 30%	 процента	 от	 българите	 пътуващи	 в	 чужбина	 са	
предпочели	за	екскурзия	или	почивка	да	посетят	Гърция,	сочат	
данните	 на	 Държавната	 агенция	 по	 туризъм	 за	 2008	 година.	
Ръст	от	85%	на	годишна	база	е	отчетен	в	броя	на	пътуванията	
до	Гърция,	което	означава,	че	1.8	милиона	българи	са	посетили	
страната,	докато	за	Турция	са	пътували	1.2	милиона	българи	или	
22%	от	всички	пътувания.	Най-много	румънски	туристи	−	близо	
1	милион,	са	посетили	България	през	2008	година.			

του	DAT	Ανέλια	Κρούσκοβα.	Για	τη	διαφήμιση	των	βουλγαρικών	
θερέτρων	θα	επενδυθούν	2,2	εκατ.	λέβα	του	πλεονάσματος.	Τα	
χρήματα	θα	διατεθούν	για	διαφήμιση	σε	10	κρατικές	και	ιδιωτικές	
τηλεοπτικές	εταιρείες,	έξι	περιφερειακά	μέσα	ενημέρωσης	και	σε	
εθνικές	εφημερίδες.

“st. Konstantin and st. elena holding” με νέο 
μεγαλομέτοχο ιδιοκτήτη
Σύμφωνα	 με	 πληροφορίες	 του	 βουλγαρικού	 χρηματιστηρίου	 η	
“Holding	Varna”αύξησε	το	κεφάλαιό	της	στην	τουριστική	εταιρεία	
“St.	 St.	 Constantine	 &	 Helena	 Holding”	 στο	 56%	 και	 είναι	 πλέον	
μεγαλομέτοχος	 ιδιοκτήτης	 της	 εταιρείας.	 Πριν	 γίνει	 αποδεκτή	 η	
προσφορά	η	“Holding	Varna”	κατείχε	μερίδιο	της	τουριστικής	εται-
ρείας	ύψους	5,01%	ενώ	η	εξαγορά	θα	βοηθήσει	τη	“Holding	Varna”	
να	ενισχύσει	τη	θέση	της	στον	τουριστικό	τομέα.

Περισσότεροι βούλγαροι κάνουν διακοπές 
στην Ελλάδα
Σχεδόν	30%	των	Βουλγάρων	τουριστών	που	ταξιδεύουν	στο	εξω-
τερικό	 έχουν	 προτιμήσει	 ως	 προορισμό	 εκδρομής	 ή	 διακοπών	
την	Ελλάδα,	δείχνουν	τα	στοιχεία	του	Κρατικού	Οργανισμού	Του-
ρισμού	για	το	2008.	Σε	ετήσια	βάση		σημειώθηκε	αύξηση			85%	
στον	αριθμό	ταξιδιών	προς	την	Ελλάδα,	πράγμα	που	σημαίνει	ότι	
1,8	εκατ.	Βούλγαροι	έχουν	επισκεφτεί	τη	χώρα,	ενώ	στην	Τουρκία	
έχουν	ταξιδέψει	1,2	εκατ.	Βούλγαροι	−	ή	22%	του	συνόλου	των	
ταξειδιών.	Το	2008	στη	Βουλγαρία	οι	περισσότεροι	τουρίστες	ήταν	
οι	Ρουμάνοι,	σχεδόν	1	εκατ.	άτομα.			

δεν υπάρχει κρίση στον τηλεπικοινωνιακό τομέα
Ο	τομέας	των	τηλεπικοινωνιών	στη	Βουλγαρία	δε	θα	επηρεα-
στεί	από	την	οικονομική	κρίση	δηλώνει	ο	περιφερειακός	διευ-
θυντής	Κεντρικής	και	Ανατολικής	Ευρώπης	της	 Interoute	ο	κ.	
Mark	Gregory.	Ο	ίδιος	παραθέτει	και	μια	έρευνα	του	Business	
Monitor	International	η	οποία	λέει	ότι	το	2010	οι	χρήστες	του	
Διαδικτύου	στη	Βουλγαρία	θα	αυξηθούν	κατά	31%	φτάνοντας	
έτσι	το	44,9%	του	πληθυσμού.	Η	εταιρεία	Interoute,	που	είναι	
κυρίαρχο	ευρωπαϊκό	δίκτυο	για	μεταφορά	φωνής	και	δεδομέ-
νων	προγραμματίζει	να	επενδύσει	στη	χώρα	6	εκατ.	ευρώ	κατά	
τα	επόμενα	δυο	χρόνια.

Туризъм
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Няма криза в телекомуникационния сектор
Секторът	 на	 телекомуникациите	 в	 България	 няма	 да	 бъде	
засегнат	от	финансовата	криза,	твърди	Марк	Грегъри,	регио-
нален	директор	на	Interoute	за	Централна	и	Източна	Европа.	
Той	 цитира	 и	 изследване	 на	 Business	 Monitor	 International,	
че	през	2010	година	интернет	потребителите	в	България	ще	
нараснат	с	31%	и	ще	достигнат	44.9%	от	населението.	Компа-
нията	Interoute,	водеща	европейска	мрежа	за	пренос	на	глас	
и	данни,	планират	да	инвестират	в	страната	6	милиона	евро	
през	следващите	две	години.

бтк с ново име
Българска	Телекомуникационна	Компания	(БТК)	смята	до	сре-
дата	на	2009	година	да	смени	името	и	логото	си,	съобщи	глав-
ният	изпълнителен	директор	на	компанията	Бернар	Москени.	
Към	 момента	 компанията	 обслужва	 2.2	 милиона	 клиенти	 на	
фиксирани	услуги,	над	един	милион	на	мобилни	и	близо	250	000		
клиенти	на	високоскоростен	ADSL	достъп	до	интернет.	Като	
част	от	преструктурирането	си	компанията	ще	намали	броя	
на	служителите	си	от	7000	до	5000	през	2011	година.

Ръст на пазара на pc
През	последното	тримесечие	на	2008	година	пазарът	на	пер-
сонални	компютри	в	България	е	отбелязал	ръст	от	39.6%	на	
годишна	база,	като	продажбите	на	ноутбук	компютри	са	нарас-
нали	с	58.3%,	се	казва	в	изследване	на	IDC.	Според	анализато-
рите	на	компанията,	основен	фактор	на	пазара	на	дребно	ще	
бъде	цената	на	дребно,	като	ноутбук	компютрите	ще	понижат	
още	цените	си.			

Търговия	на	дребно
starbucks се разширява в софия
Второто	 заведение	 от	 световната	 верига	 Starbucks	 бе	
открито	 в	 София	 от	 Starbucks	 Coffee	 International,	 Inc.,	
дъщерна	 компания	 на	 Starbucks	 Coffee	 Company,	 и	
Marinopoulos	 SEE	 B.V.,	 чрез	 лицензираната	 компания	
Marinopoulos	Coffee	Company	България.	Starbucks	плани-
рат	 да	 организират	 и	 поредица	 от	 безплатни	 семинари	
за	 почитателите	 на	 кафето,	 на	 които	 ще	 има	 дегустации	
и	 информация	 за	 цялостния	 процес	 на	 отглеждането	 на	
кафе	и	приготвянето	на	напитка	от	него.

 за „девин“ 2008-а е успешна
Бутилиращата	компания	„Девин”отчете	спад	на	печалбата	от	
50%	 за	 2008	 година,	 но	 дружеството	 е	 реализирало	 финан-
совите	и	стратегически	си	цели,	което	е	успех,	заяви	на	прес-
конференция	финансовият	директор	на	компанията	Николай	
Андреев.	Приходите	от	продажби	са	достигнали	69.1	милиона	
лева,	което	е	ръст	от	28%,	но	разходите	за	дейността	са	ско-
чили	с	45.3%	до	21.96	милиона	лева	През	2009	година	компа-
нията	иска	да	постигне	възвръщаемост	на	активите	от	4.8%,	
сравнено	с	3%	през	2008	година.

Η Btc με νέο όνομα
Ο	γενικός	 	 	διευθυντής	της	Βουλγαρικής	Εταιρείας	Τηλεπικοινω-
νιών	(BTC)	Κος	Μπερνάρ	Μοσκενί	,	ανακοίνωσε	ότι	η	εταιρεία	σκο-
πεύει	να	αλλάξει	το	όνομα	και	το	λογότυπό	της	έως	τη	μέση	του	
2009.	Προς	το	παρόν	η	εταιρεία	εξυπηρετεί	2,2	εκατ.	συνδρομητές	
σταθερών	επικοινωνιακών	υπηρεσιών,	πάνω	από	ένα	εκατομμύ-
ριο	συνδρομητές	κινητής	τηλεφωνίας	και	σχεδόν	250	000	χρήστες	
ευρυζωνικής	ADSL	σύνδεσης		.	Στο	πλαίσιο	της	αναδιάρθρωσης	η	
εταιρεία	θα	μειώσει	τον	αριθμό	των	υπαλλήλων	της	από	7000	σε	
5000	άτομα	μέχρι	το	2011.

Αύξηση στην αγορά των h/y
Κατά	το	τελευταίο	τρίμηνο	του	2008	η	αγορά	ηλεκτρονικών	υπο-
λογιστών	στη	Βουλγαρία	έχει	σημειώσει	αύξηση	39,6%	σε	ετήσια	
βάση	 ενώ	 οι	 πωλήσεις	 φορητών	 υπολογιστών	 έχουν	 αυξηθεί	
κατά	58,3%,	αναφέρεται	σε	έρευνα	της	 IDC.	Σύμφωνα	με	τους	
αναλυτές	της	εταιρείας	βασικός	παράγοντας	στην	αγορά	λιανι-
κής	θα	είναι	η	τιμή	λιανικής	και	οι	τιμές	των	φορητών	υπολογι-
στών	θα	πέσουν	και	άλλο.			

τα starbucks 
επεκτείνονται στη 
Σόφια
Το	 δεύτερο	 κατάστημα	 της	
παγκόσμιας	αλυσίδας	Starbucks	
άνοιξε	 στη	 Σόφια	 η	 Starbucks	
Coffee	International,	Inc.,	θυγα-
τρική	 της	 Starbucks	 Coffee	
Company	και	της	Marinopoulos	
SEE	 B.V.	 μέσω	 της	 αδειοδοτη-
μένης	 εταιρείας	 Marinopoulos	
Coffee	 Company	 Bulgaria.	
Για	τους	λάτρεις	του	καφέ	 	 	 τα	
Starbucks	 προγραμματίζουν	
να	 οργανώσουν	 σειρά	 από	
δωρεάν	 σεμινάρια	 στα	 οποία	

θα	 υπάρχουν	 γευσιγνωσίες	 	 και	 πληροφορίες	 για	 ολόκληρη	 τη	
διαδικασία	της	καλλιέργειας	του	καφέ	μέχρι	και	την	ετοιμασία	του	
ροφήματος.

Επιτυχημένο το 2008 για τη Devin
Η	εταιρεία	εμφιαλώσεως	Devin	κατέγραψε	πτώση	των	κερδών	
ύψους	50%	για	το	2008,	αλλά	η	εταιρεία	έχει	πετύχει	τους	οικο-
νομικούς	και	τους	στρατηγικούς	στόχους	της,	το	οποίο	συνιστά		
επιτυχία,	δήλωσε	σε	συνέντευξη	τύπου	ο	οικονομικός	διευθυ-
ντής	της	επιχείρησης	Νικολάι	Αντρέεφ.	Τα	έσοδα	απο	πωλήσεις	
έχουν	φτάσει	τα	69,1	εκατ.	λέβα,	σημειώνοντας	αύξηση	κατά	
28%,	αλλά	το	λειτουργικό	κόστος	έχει	αυξηθεί	κατά	45,3%	φτά-
νοντας	τα	21,96	εκατ.	λέβα.	Το	2009	η	εταιρεία	επιθυμεί	να	επι-
τευχθεί	απόδοση	του	ενεργητικού			ύψους	4,8%,	σε	σύγκριση	
με	3%	το	2008.

νέα αλυσίδα υπεραγορών στη βουλγαρία
Μέχρι	το	τέλος	του	2009	στη	Σόφια	θα	ανοίξει	η	πρώτη	υπεραγορά	
της	αλυσίδας	discount	με	το	όνομα	Tempo,	ανακοίνωσε	η	σερβική	
Delta	 Max	 Group,	 η	 οποία	 είναι	 ιδιοκτήτης	 της	 αλυσίδας	 κατα-
στημάτων	Piccadilly.	Στη	Σερβία	η	αλυσίδα	Tempo	ήδη	δουλεύει,	
δήλωσε	 ο	 εκτελεστικός	 διευθυντής	 της	 Piccadilly	 Αλέξανδρος	

Телекомуникации		
и	медии

λιανικό εμπόριο
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Нова верига хипермаркети в българия
До	края	на	2009	година	в	София	ще	бъде	открит	първият	от	нова	
верига	хипермаркети	с	отстъпки	под	името	„Темпо“,	съобщи	
сръбската	„Делта	макс	груп”,	която	е	собственик	на	веригата	
магазини	„Пикадили”.	В	Сърбия	веригата	„Темпо“	вече	работи,	
заяви	 изпълнителният	 директор	 на	„Пикадили”	 Александър	
Чампаревич.	Компанията	планира	да	покрие	всички	градове	с	
население	над	100	хил.	души,	като	търговските	обекти	ще	са	с	
площ	над	10	хиляди	кв.м.			

	 Енергетика
Преработена енергийна стратегия
Хидроенергийни	проекти	на	река	Дунав,	както	и	завършва-
нето	на	проектите	„Горна	Арда”	и	„Тунджа”	са	сред	приорите-
тите	 на	 енергийната	 стратегия	 на	 България	 до	 2020	 година,	
представена	 от	 министъра	 на	 икономиката	 и	 енергетиката	
Петър	 Димитров.	 Според	 него	 страната	 има	 потенциал	 за	
износ	на	електроенергия,	а	през	2014	година	и	2015	година	
може	 да	 бъдат	 пуснати	 в	 експлоатация	 първите	 блокове	 на	
АЕЦ	„Белене”.	 Стратегията	 предвижда	 и	 пускането	 на	 газови	
централи,	които	да	заработят	през	2018,	2019	и	2020	година.

отлага се бургас − александруполис
Строежът	 на	 на	 петролопровода	 Бургас	 −	 Александруполис	
ще	се	отложи	с	една	година,	съобщава	агенция	„Интерфакс“,	
позовавайки	се	на	представител	на	руската	компания	„Транс-
нефт“,	която	е	начело	на	руския	консорциум	с	51%	от	проекта.	
По	този	начин	през	2012	година	ще	потече	първият	петрол	по	
трасето,	твърдят	руски	медии.	През	тази	година	„Транснефт“	
ще	 инвестира	 1.114	 милиарда	 рубли	 в	 строителството	 на	
петролопровода.

Хърватия и албания с ядрена централа
В	Албания	може	да	бъде	построена	съвместна	ядрена	елек-
троцентрала	 с	 участието	 на	 Хърватия	 и	 Албания,	 а	 Босна	
и	 Херцеговина	 и	 Черна	 Гора	 може	 да	 се	 присъединят	 към	
проекта,	твърди	в.	„Ютарни	лист”.	Хърватският	премиер	Иво	
Санадер	 и	 албанският	 му	 колега	 Сали	 Бериша	 се	 срещнаха	
в	Загреб,	където	бе	обсъдено	и	евентуалното	включване	на	
Хърватия	към	Трансадриатическия	газопровод,	който	се	пла-
нира	да	пренася	газ	от	Иран	и	каспийския	регион	през	Гърция	
до	Албания	и	Италия.

Τσαμπάρεβιτς.	Η	εταιρεία	σχεδιάζει	να	καλύψει	όλες	τις	πόλεις	με	
παραπάνω	από	100	χιλιάδες	κατοίκους	και	τα	σημεία	πώλησης	θα	
είναι	εμβαδού	άνω	των	10	000	τ.μ.			

Ενέργεια
Αναθεωρημένη ενεργειακή στρατηγική
Τα	 υδροηλεκτρικά	 έργα	 στον	 ποταμό	 Δούναβη	 όπως	 και	 η	
ολοκλήρωση	 των	 έργων	 “Γκόρνα	 Άρδα”	 και	 “Τούντζα”	 είναι	
ανάμεσα	 στις	 προτεραιότητες	 της	 ενεργειακής	 στρατηγικής	
της	Βουλγαρίας	μέχρι	το	2020	την	οποία	παρουσίασε	ο	Υπουρ-
γός	Οικονομίας	και	Ενέργειας	Πέταρ	Ντιμιτρόφ.	Κατά	τη	γνώμη	
του	η	χώρα	έχει	δυναμικό	εξαγωγής	ηλεκτρικής	ενέργειας	ενώ	
το	2014	και	το	2015	είναι	πιθανό	να	λειτουργήσουν	οι	πρώτες	
μονάδες	του	πυρηνικού	σταθμού	Μπέλενε.	Η	στρατηγική	προ-
βλέπει	να	τεθούν	σε	λειτουργία	σταθμοί	φυσικού	αερίου	που	
θα	ανοίξουν	το	2018,	2019	και	το	2020.

μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη αναβάλλεται
Η	 κατασκευή	 του	 αγωγού	 πετρελαίου	 Μπουργκάς	 –	 Αλεξαν-
δρούπολη	 θα	 αναβληθεί	 για	 ένα	 χρόνο	 ανακοινώνει	 το	 πρα-
κτορείο	 Interfax	 με	 βάση	 πληροφορίες	 ενός	 εκπρόσωπου	
της	ρώσικης	εταιρείας	Transneft	η	οποία	είναι	επικεφαλής	της	
ρώσικης	κοινοπραξίας	με	51%	του	έργου.	Με	αυτόν	τον	τρόπο	
το	2012	θα	ρεύσει	για	πρώτη	φορά	πετρέλαιο	στον	αγωγό	υπο-
στηρίζουν	 ρωσικά	 μέσα	 ενημέρωσης.	 Φέτος	 η	 Transneft	 θα	
επενδύσει	1,114	δισ.	ρούβλια	στην	κατασκευή	του	αγωγού.

κροατία και Αλβανία με πυρηνικό εργοστάσιο
Στην	Αλβανία	μπορεί	να	κατασκευαστεί	πυρηνικό	εργοστάσιο	με	
τη	συμμετοχή	της	Κροατίας	και	της	Αλβανίας,	ενώ	στο	έργο	μπορεί	
να	λάβουν	μέρος	η	Βοσνία-Ερζεγοβίνη	και	το	Μαυροβούνιο,	ανα-
κοίνωσε	η	εφημερίδα	“Yutarni	list”.	Ο	Πρωθυπουργός	της	Κροατίας	
Ίβο	Σαναντέρ	και	ο	Αλβανός	ομόλογός	του	Σάλι	Μπερίσα	συναντή-
θηκαν	στο	Ζάγκρεμπ	όπου	συζητήθηκε	η	πιθανή	συμμετοχή	της	
Κροατίας	στον	αγωγό	φυσικού	αερίου	Trans	Adriatic	Pipeline	(TAP),	
ο	οποίος	σχεδιάζεται	να	μεταφέρει	φυσικό	αέριο	από	το	Ιράν	και	την	
περιοχή	της	Κασπίας	μέσω	Ελλάδας	μέχρι	την	Αλβανία	και	Ιταλία.

ξένο ενδιαφέρον για τον πυρηνικό σταθμό 
κοζλοντούι
Ενώ	η	Βουλγαρία	δε	σκοπεύει	να	επενδύσει	στην	κατασκευή	7ης	και	
8ης	μονάδας	του	πυρηνικού	σταθμού	Κοζλοντούι,	υπάρχει	τέτοιο	
ενδιαφέρον	από	σοβαρές	ξένες	εταιρείες,	ανακοίνωσε	ο	Υπουργός	
Οικονομίας	και	Ενέργειας	Πέταρ	Ντιμιτρόφ.	Σύμφωνα	με	τον	ίδιο	
εάν	οι	δυο	μονάδες	κατασκευαστούν	η	Βουλγαρία	θα	μπορεί	να	
εξάγει	33	δισ.	kWh	ηλεκτρικής	ενέργειας.	Βουλγαρικές	εταιρείες	δεν	
έχουν	εκδηλώσει	ενδιαφέρον	για	το	έργο,	πρόσθεσε	ακόμη.

βουλγαρία και Ελλάδα με κοινό δίκτυο 
μεταφοράς φυσικού αερίου
Η	Βουλγαρία	και	η	Ελλάδα	μπορούν	να	συνδέσουν	τα	δίκτυά	τους	
για	μεταφορά	φυσικού	αερίου	το	2011,	δήλωσε	σε	συνέδριο	η			διευ-
θύντρια	του	Βουλγαρικού	Ενεργειακού	Ομίλου	Κα	Γκάλινα	Τόσεβα.	
Αυτή	η	κίνηση	είναι	μέρος	της	στρατηγικής	για	τη	διαφοροποίηση	
του	 εφοδιασμού	 του	 φυσικού	 αερίου	 της	 Βουλγαρίας	 και	 για	 το	
σκοπό	θα	επενδυθούν	περίπου125	εκατ.	ευρώ.	Για	γέφυρα	με	το	
σύστημα	μεταφοράς	αερίου	της	Ρουμανίας	θα	επενδυθούν	περί-
που	30	εκατ.	ευρώ.	Την	ίδια	στιγμή	κατέστη	σαφές	πως	η	Ευρωπαϊκή	
Επιτροπή	θα	διαθέσει	περίπου	20	εκατ.	ευρώ	για	αγωγό	φυσικού	
αερίου	Χάσκοβο-Κομοτηνή	μεταξύ	Βουλγαρίας	και	Ελλάδας.			
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κατασκευαστική 
βιομηχανία / Ακίνητα
Αύξηση των προσφορών πώλησης
Περίπου	115	000	σπίτια	στη	Σόφια	είναι	προς	πώληση	στην	αρχή	
του	 2009,	 γεγονός	 το	 οποίο	 θα	 οδηγήσει	 σε	 πτώση	 των	 τιμών	
όπως	αναφέρεται	σε	έρευνα	του	μεσητικού	γραφείου			“Address”.	
Όλο	και	πιο	συχνά	οι	τράπεζες	αρνιούνται	να	χρηματοδοτήσουν	
συναλλαγές	 για	 την	 αγορά	 ακινήτων	 ή	 οι	 αγοραστές	 αλλάζουν	
γνώμη	περιμένοντας	πιο	χαμηλή	προσφορά,	δείχνουν	τα	δεδο-
μένα.	Υπάρχει	σημαντική	πτώση	και	στις	συναλλαγές	με	κατοικίες	
υπό	κατασκευή	και	κάποιοι	πωλητές	δηλώνουν	έτοιμοι	να	μειώ-
σουν	ακόμη	και	κατά	20%	την	ανακοινωμένη	τιμή.

οι τιμές των κατοικιών πέφτουν
Οι	 τιμές	 των	 κατοικιών	 υπό	 κατασκευή,	 των	 παλιών	 προκατα-
σκευασμένων	πολυκατοικιών	και	των	αγροτικών	οικοπέδων	στη	
Βουλγαρία	 έχουν	 μειωθεί	 σε	 ορισμένες	 περιοχές	 κατά	 30-40%	
σε	σύγκριση	με	τα	επίπεδα	του	προηγούμενου	έτους	δήλωσε	σε	
συνέντευξη	τύπου	η	υπεύθυνη	για	τη	Βουλγαρία	και	τη	Ρουμανία	
στο	ευρωπαϊκό	δίκτυο	εταιρειών	ακινήτων	ERA	η	Τεοντόρα	Ντιμι-
τρόβα	.	Αυτό	οφείλεται	στο	γεγονός	ότι	αυτή	τη	στιγμή	οι	τράπεζες	
χρηματοδοτούν	έως	60%	της	αξίας	της	συναλλαγής	ώστε	να	απο-
φύγουν	επισφαλή	δάνεια.		

μεταφορές
νέα στρατηγική σιδηροδρόμων
Η	βουλγαρική	κυβέρνηση	θα	επενδύσει	4,8	δισ.	λέβα	στην	ανά-
πτυξη	των	κρατικών	σιδηροδρόμων	καθώς	το	2009	το	ποσό	θα	
είναι	περίπου	450	εκατ.	λέβα	ανακοίνωσαν	από	το	κέντρο	τύπου	
του	Υπουργικού	Συμβουλίου.	Η	νέα	στρατηγική	για	την	ανάπτυξη	
των	 κρατικών	 σιδηροδρόμων	 έχει	 σκοπό	 να	 εξασφαλίσει	 τη	
σταθερή	ανάπτυξη	με	ενίσχυση	της	ανταγωνιστικότητας	και	των	
τεχνολογικών	πόρων,	με	εκσυγχρονισμό	και	επέκταση	των	σιδη-
ροδρομικών	υποδομών	και	των	τεχνολογιών	μεταφοράς.

νέοι διαγωνισμοί για τον αυτοκινητόδρομο trakia
Νέες	διαδικασίες	για	την	επιλογή	της	εταιρείας	κατασκευής	του	
αυτοκινητόδρομου	Trakia	μπορεί	να	πραγματοποιηθούν	φέτος	
το	Μάρτιο	ανακοίνωσε	ο	εκτελεστικός	διευθυντής	του	Εθνικού	
Οργανισμού	“Οδικές	Υποδομές”	ο	κ.	Ιάνκο	Ιάνκοφ.	Σύμφωνα	με	
τον	 ίδιο,	 για	 τα	 υπόλοιπα	 120	 χλμ.	 του	 αυτοκινητόδρομου	 θα	
υπάρχουν	περισσότεροι	υποψήφιοι	λόγω	της	φθίνουσας	τάσης	
των	τιμών	κατασκευής.			 	

Чужд интерес към аец „козлодуй“
България	не	възнамерява	да	инвестира	в	строежа	на	7-и	и	8-и	
блок	на	АЕЦ	„Козлодуй“,	но	такъв	интерес	има	от	сериозни	чуж-
дестранни	компании,	съобщи	министърът	на	икономиката	и	
енергетиката	Петър	Димитров.	Според	него,	ако	двата	блока	
бъдат	построени,	България	ще	може	да	изнася	33	милиарда	
киловатчаса	електроенергия.	Български	фирми	не	са	заявили	
интерес	към	проекта,	добави	той.

българия и Гърция с обща газопреносна мрежа
България	и	Гърция	могат	да	свържат	газопреносните	си	мрежи	
към	2011	година,	заяви	на	семинар	Галина	Тошева,	изпълните-
лен	директор	на	Български	Енергиен	Холдинг.	 	Това	е	част	от	
стратегията	за	диверсифициране	на	доставките	на	газ	за	Бълга-
рия,	а	за	целта	ще	бъдат	инвестирани	около	125	милиона	евро.	
За	връзка	с	газопреносната	система	на	Румъния	ще	се	инвести-
рат	около	30	милиона	евро.	Същевременно	стана	ясно,	че	Евро-
пейската	комисия	ще	отпусне	около	20	милиона	евро	за	газова	
връзка	Хасково-Комотини	между	България	и	Гърция.			

Строителство/имоти
Ръст на оферти за продажба
Около	115	000	жилища	в	София	са	обявени	за	продажба	в	нача-
лото	на	2009	година,	което	ще	доведе	до	спад	на	цените,	се	казва	
в	проучване	на	посредническата	агенция	„Адрес”.	Все	по-често	
банките	отказват	да	финансират	сделки	по	закупуване	на	имоти	
или	купувачите	се	отказват,	изчаквайки	по-ниска	оферта.	Има	
сериозен	спад	и	на	сделките	за	жилища	в	строеж,	а	част	от	про-
давачите	са	готови	да	смъкнат	дори	20%	от	обявената	цена.

цените на жилища падат
Цените	на	жилищата	в	строеж,	на	панелните	жилища	и	на	сел-
ските	имоти	в	България	на	някои	места	са	се	понижили	30-40%	
спрямо	нивата	от	миналата	година,	заяви	на	пресконференция	
Теодора	Димитрова,	мениджър	за	България	и	Румъния	в	евро-
пейската	мрежа	от	компании	за	недвижими	имоти	ERA.	Това	се	
дължи	и	на	факта,	че	в	момента	банките	финансират	до	60%	от	
стойността	на	сделката,	за	да	се	предпазят	от	лоши	кредити.			

Транспорт
Нова стратегия за железниците
Българското	правителство	ще	инвестира	4.8	милиарда	лева	в	
развитието	на	държавните	железници,	като	през	2009	година	
сумата	ще	бъде	около	450	милиона	лева,	съобщи	пресцентъ-
рът	 на	 Министерски	 съвет.	 Новата	 стратегия	 за	 развитие	 на	
държавните	 железници	 има	 за	 цел	 да	 гарантира	 устойчиво	
развитие	 чрез	 повишаване	 на	 конкурентоспособността	 и	
технологичния	им	капацитет,	модернизация	и	развитие	на	жп	
инфраструктурата	и	транспортните	технологии.

Нови търгове за магистрала „тракия“
Нови	процедури	по	избор	на	компания,	която	да	строи	магис-
трала	„Тракия“	може	да	има	през	март	тази	година,	съобщи	
изпълнителният	 директор	 на	 Национална	 агенция	 „Пътна	
инфраструктура“	 Янко	 Янков.	 Според	 него	 за	 оставащите	
120	 километра	 от	 магистралата	 ще	 има	 повече	 кандидати,	
поради	вървящите	надолу	цени	на	строителството.				
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Говоря,	мисля,	пиша	за	
енергетика μιλάω, 

σκέφτομαι  
και γράφω  

για την ενέργεια  

ЕЛЕНА КОйНОВА

Енергетиката представлява интерес за всеки, тъй 
като всеки консумира енергия. Превърнала се в 
услуга от първа необходимост, без нея модерният 
начин на живот или бизнес практики е немислим. 
Достатъчно е само за ден да спре подаването на 

електричество, газ или петрол и това незабавно се превръща 
в новината на деня, защото липсата й се усеща от всички. 

Естествен резултат от преплитането на обществения 
интерес към енергетиката със зависимостта от нея е една 
друга необходимост – за дискусия на енергийни теми и на 
начините да се осигури непрекъсваемост в доставките.

Преди пет години група гръцки енергийни експерти 
осъзнават тази необходимост и решават навременно да 
информират правителствата и бизнесите за тази дискусия, 
да идентифицират проблемите в изпълнението на енергий-
ните политики и да предлагат решения. Тяхната трибуна, 
Институтът по енергетика в Югоизточна Европа (ИЕЮЕ), се 
създава през юни 2003 година.

Както подсказва името, още в самото начало институтът 
си поставя за цел да посрещне информационните нужди в 
сферата на енергетиката не само на Гърция, но и в региона. 
„Още тогава за нас бе ясно, че рано или късно енергийните 
пазари в Югоизточна Европа ще се интегрират”, разказва 
един от основателите и понастоящем изпълнителен директор 
на ИЕЮЕ Костис Стамболис пред „Балкански хоризонти”.

ΕλΕνα Κοινοβα

Η ενέργεια παρουσιάζει ενδιαφέρον για όλους. Αφού όλοι κατανα-
λώνουν ενέργεια. Έχει μετατραπεί σε υπηρεσία “πρώτης ανάγκης” −  
χωρίς αυτήν ο σύγχρονος τρόπος ζωής και επιχειρηματικές πρα-
κτικές θα ήταν αδύνατοι. Αρκεί για μια μέρα μόνο να σταματήσει 
η διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου ή πετρελαίου και 
αυτό αμέσως γίνεται η είδηση της ημέρας, γιατί η απουσία τους είναι 
αισθητή σε όλους. 

Φυσικό αποτέλεσμα της ανάμειξης του δημοσίου συμφέροντος 
για την ενέργεια με την εξάρτηση από αυτήν, αποτελεί μια άλλη 
αναγκαιότητα: η συζήτηση σχετικά με τα θέματα ενέργειας και τους 
τρόπους να εξασφαλιστεί απρόσκοπτη ροή ενεργειακών προμη-
θειών.

Πριν από πέντε χρόνια μια ομάδα απο Έλληνες  εμπειρογνώμο-
νες αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα αυτή και αποφασίζουν εγκαί-
ρως να πληροφορήσουν τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις για 
αυτό το θέμα, να εντοπίσουν τα προβλήματα της εφαρμογής των 
ενεργειακών πολιτικών και να προτείνουν λύσεις. Το βήμα τους, το 
Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) ιδρύθηκε 
τον Ιούνιο του 2003.
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Όπως υποδηλώνει και το όνομα, ακόμα από την αρχή το Ινστι-
τούτο έχει ως στόχο να καλύψει τις ανάγκες ενημέρωσης στον 
τομέα της ενέργειας όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην περιοχή. 
“Ακόμη και τότε, για εμάς ήταν  σαφές ότι, αργά ή γρήγορα, οι αγο-
ρές ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη θα ενοποιηθούν,” λέει 
ένας από τους ιδρυτές και νυν διευθύνων σύμβουλος του ΙΕΝΕ ο κ. 
Κωστής Σταμπολής σε μια συνέντευξη στο περιοδικό “Βαλκανικοί 
ορίζοντες”.

Ενώ αυτή η πρόβλεψη σταδιακά  γινόταν πραγματικότητα, η 
απουσία μιας ανεξάρτητης μη κυβερνητικής οργάνωσης (ΜΚΟ) η 
οποία να αναλύει τον αντίκτυπο των γεγονότων στον τομέα της 
ενέργειας σε διάφορες χώρες και στο σύνολο της περιοχής φάνηκε 
αισθητά, προσθέτει ακόμα ο κ. Σταμπολής, δίνοντας μια διαφορε-
τική εξήγηση γιατί η περιοχή είναι στο επίκεντρο.

να παρακολουθείς, να γράφεις και να 
επικοινωνείς

Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα το ΙΕΝΕ συνεχίζει να ακολου-
θεί πιστά την ιδέα για   παροχή αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με 
το τι συμβαίνει στον τομέα της ενέργειας στην περιοχή. Και το κάνει 
αυτό με διάφορους τρόπους. Μια σειρά εκδόσεων ενημερώνουν 
τακτικά τα μέλη του Ινστιτούτου, φυσικά πρόσωπα και εταιρείες, 
για τις ενεργειακές εξελίξεις. Ορισμένες από αυτές τις εκδόσεις  
είναι επιστημονικές εργασίες- μελέτες και θεματικές εκθέσεις απο 
το  δυναμικό των εμπειρογνωμόνων του Ινστιτούτου.

Μια επικείμενη δημοσίευση, η οποία αξίζει ιδιαίτερη προσοχή, 
είναι η Ενεργειακή προοπτική της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
(South-East Europe Energy Outlook). Μια ομάδα πέντε ατόμων 
εργάζονται για τη δεύτερη έκδοσή της (η πρώτη κυκλοφόρησε το 
2006), η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο του 
2009. Σε πάνω από 400 σελίδες η μελέτη παρουσιάζει τις ενερ-
γειακές εξελίξεις σε κάθε χώρα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, 
εντοπίζει τα κοινά προβλήματα και κάνει προτάσεις για λύσεις, 
είπε ο κ. Σταμπολής. 

Καμία άλλη μελέτη δεν προσφέρει μια πλήρη άποψη για την  
ενεργειακή κατάσταση της περιοχής μας σε ενα και μόνο σύγγραμα. 
Η φιλοδοξία του Ινστιτούτου είναι να ενημερώνει τη δημοσίευση 
αυτή  ανά διετία.

Μια άλλη πληροφοριακή κατηγορία του ΙΕΝΕ είναι τα περι-
οδικά με έμφαση στις ειδήσεις. Οι ειδήσεις δημοσιεύονται κυρίως 
μέσω της ιστοσελίδας του Ινστιτούτου και δύο τυπωμένων ενημε-

Колкото повече тази прогноза се приближаваше към 
настоящето, толкова по-осезаема бе липсата на независима 
неправителствена организация, която да анализира отраже-
нието на събитията в енергийната сфера в отделните страни 
върху региона като цяло, добавя Стамболис, давайки едно 
различно обяснение защо регионът е във фокус.

Наблюдавай, пиши и комуникирай

От създаването си досега, ИЕЮЕ остава верен на кон-
цепцията за предоставяне на достоверна информация за 
случващото се в енергийния сектор в региона. И прави това 
по различни начини. Ред издания регулярно информират 
членовете на института, физически лица и компании, за 
енергийните новости. Ползвайки експертния потенциал на 
института, някои от тях са научни трудове – проучвания и 
тематични доклади.

Една предстояща публикация, което заслужава особено вни-
мание, е Енергийна перспектива на Югоизточна Европа (South-
East Europe Energy Outlook). Екип от пет души работи по второто 
й издание (първото излиза през 2006 година), което се очаква да 
излезе на бял свят през септември 2009 година. На около 400 стра-
ници проучването проследява енергийните новости във всяка 
страна от Югоизточна Европа, идентифицира общите проблеми 
и предлага предложения за решения, казва Стамболис. 

Никое друго изследване не предлага цялостен, региона-
лен поглед върху енергийната обстановка в едно. Амбиция на 
института е да актуализира изданието на всеки две години.

Другата информационна категория на ИЕЮЕ са перио-
дичните издания с новинарски акцент. Новините се подават 
предимно чрез уебсайта на института и два печатни бюлетина. 
Двумесечното издание „Енергиен преглед на Югоизточна 
Европа” и месечното издание „Наблюдател на енергийния 
пазар на Югоизточна Европа” разказват за компании и текущи 
проекти. Предлага се и статистика и анализ на цените на елек-
тричеството, газта и петрола за всяка страна от региона.

организирай и слушай

Но списването и разпространяването на новинарски и 
аналитични материали не е самоцел, нито трябва се ограни-
чава до информация за тесен читателски кръг като абонатите 

институт по енергетика  
в Югоизточна европа (иеЮе)

•	 Създаден	през	2003	година;
•	 Управлението	се	извършва	от	борд	на	директорите,	

като	 изпълнителен	 комитет	 докладва	 на	 Общото	
събрание;

•	 Организира	 събития,	 като	 основното	 е	 годишната	
конференция	„Енергиен	диалог”	в	Солун;

•	 Издава	две	периодични	издания	и	ред	научни	пуб-
ликации;

•	 През	2009	година	стартира	събития	по	страни,	като	
първото	се	проведе	през	януари	в	Тирана,	Албания,	
а	второто	ще	се	състои	през	май	в	София;

•	 Членове	на	ИЕЮЕ	са	52	компании;
•	 Партнира	с	12	гръцки	и	чуждестранни	организации.

ινστιτούτο Ενέργειας  
νοτιοανατολικής Ευρώπης (ιΕνΕ)

•	 Ιδρύθηκε	το	2003.
•	 Το	Ινστιτούτο	διοικείται	από	το	Διοικητικό	Συμβούλιο,	

ενώ	η	Εκτελεστική	Επιτροπή	ετοιμάζει	εκθέσεις	για	τη	
Γενική	Συνέλευση.

•	 Οργανώνει	εκδηλώσεις	η	σπουδαιότερη	από	τις	οποίες	
είναι	 το	 ετήσιο	 συνέδριο	 South	 East	 Europe	 Energy	
Dialogue	στη	Θεσσαλονίκη.

•	 Εκδίδει	δύο	περιοδικά	και	σειρά	επιστημονικών	εργασιών.
•	 Το	2009	ξεκίνησε	εκδηλώσεις	σε	διάφορες	χώρες:	η	πρώτη	

πραγματοποιήθηκε	 τον	 Ιανουάριο	 στα	Τίρανα,	 Αλβανία,	
ενώ	η	δεύτερη	θα	πραγματοποιηθεί	το	Μάιο	στη	Σόφια.

•	 Μέλη	του	ΙΕΝΕ	είναι	52	εταιρείες.
•	 Συνεργάζεται	με	12	ελληνικούς	και	ξένους	οργανισμούς.
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на института. Направените от ИЕЮЕ изводи и наблюдения 
трябва да достигнат до по-широки кръгове и да породят дис-
кусия. Това е причината приоритет в дейността на ИЕЮЕ да 
имат тематичните срещи. 

Замисълът, който институтът влага в тях, е предоста-
вянето на платформа за неформална дискусия на актуални 
енергийни теми и стимулирането на компании и правител-
ства към по-тясно сътрудничество. 

“Повечето енергийни форуми, като Енергийната общ-
ност под егидата на Европейския съюз, обсъждат законода-
телната рамка в енергийната сфера и затова участници в тях 
са предимно правителствата”, казва Стамболис. “Ние каним 
и компаниите и им даваме възможност да изкажат мнението 
си на енергийни теми. Желаем да сме мост за всички идеи в 
региона”.

Акцент в календара от събития на ИЕЮЕ е Енергийният 
диалог в Югоизточна Европа в Солун, Гърция. Този форум 
вече е с история. За първи път конференцията под този над-
слов се провежда през юни 2007 година, а на 18-19 юни тази 
година ще е третото й издание, отново в Солун.

Внимание! Горещата тема ще е проектът за строителство 
на 200км газопровод между Хасково, България и Комотини, 
Гърция. Идеята за втора трансгранична отсечка между Бъл-
гария и Гърция се заражда едва преди няколко месеца, но 
вероятността гръцкото и българско правителства да я пара-
фират преди края на годината е голяма заради важността 
в предназначението му, казва Стамболис. Това е „алтерна-
тивният газопровод”, от която държава изцяло зависима от 
руските доставки  като България изпитва остра нужда. През 
тази двупосочна тръба Гърция би могла да снабди България 
с газ при всяко прекъсване на руските газови доставки. Това 
е реална възможност, тъй като 30% от газовите доставки 
на Гърция идват през терминали за втечнен газ и газовата 
връзка с Турция. И е необходимост, защото единствената 
тръба, която понастоящем свързва България и Гърция, пре-

ρωτικών δελτίων. Η διμηνιαία έκδοση “Ενερ-
γειακή ανασκόπηση για τη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη” και η μηνιαία έκδοση “Παρατηρη-
τής της αγοράς ενέργειας στη Νοτιοανατο-
λική Ευρώπη” ενημερώνουν για εταιρείες και 
τρέχοντα έργα. Προσφέρονται στατιστικές 
και ανάλυση των τιμών της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, του φυσικού αερίου και του πετρελαίου 
για κάθε χώρα της περιοχής.

να οργανώνεις και να ακούς

Ωστόσο, η σύνταξη και η διάθεση πληρο-
φοριακών εκδόσεων και αναλύσεων δεν είναι 
αυτοσκοπός, ούτε πρέπει να περιορίζεται σε 
πληροφορίες για ένα περιορισμένο φάσμα 
αναγνωστών όπως οι συνδρομητές του Ινστι-
τούτου. Τα συμπεράσματα και οι παρατηρή-
σεις του IENE πρέπει να γίνουν γνωστές για 
ευρύτερους κύκλους και να προκαλέσουν 
συζήτηση. Για το λόγο αυτό προτεραιότητα 
στις δραστηριότητες του IENE έχουν οι θεμα-
τικές συνεδριάσεις. 

Η ιδέα του Ινστιτούτου πίσω από αυτές 
είναι να παρέχει μια πλατφόρμα για άτυπη 
συζήτηση σχετικά με τα τρέχοντα ζητήματα 
της ενέργειας και την ενθάρρυνση εταιρειών 

και κυβερνήσεων σε μια στενώτερη συνεργασία. 
“Τα περισσότερα φόρουμ ενέργειας, όπως η Ενεργειακή Κοινό-

τητα, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συζητούν το νομοθε-
τικό πλαίσιο στον τομέα της ενέργειας και, κατά συνέπεια, οι συμμε-
τέχοντες σε αυτά είναι κυρίως οι κυβερνήσεις”, λέει ο κ. Σταμπολής. 
“Εμείς καλούμε και τις επιχειρήσεις και τους δίνουμε την ευκαιρία 
να εκφράσουν τη γνώμη τους για τα θέματα ενέργειας. Θέλουμε να 
είμαστε γέφυρα για όλες τις ιδέες στην περιοχή.

Σημαντικό γεγονός στο ημερολόγιο των εκδηλώσεων του 
IENE είναι το South East Europe Energy Dialogue στη Θεσσαλο-
νίκη. Αυτό το φόρουμ ήδη έχει ιστορία. Για πρώτη φορά η διάσκεψη 
υπό τον τίτλο αυτό πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2007 και στις 
18-19 Ιουνίου φέτος θα είναι η τρίτη έκδοσή της, και πάλι στη Θεσ-
σαλονίκη.

Προσοχή! Το “καυτό θέμα” θα είναι το σχέδιο για την κατα-
σκευή αγωγού φυσικού αερίου μήκους 200 χιλιομέτρων μεταξύ 
των πόλεων Χάσκοβο (Βουλγαρία) και Κομοτηνής (Ελλάδα). 
Η ιδέα για δεύτερο διασυνοριακό έργο μεταξύ της Βουλγα-
ρίας και της Ελλάδας, γεννήθηκε πριν από λίγους μόνο μήνες, 
αλλά η πιθανότητα, ελληνική και  βουλγαρική κυβέρνηση να το 
εγκρίνουν πριν από το τέλος του έτους, είναι μεγάλη λόγω της 
σημαντικότητας της εφαρμογής του, λέει ο κ. Σταμπολής. Αυτός 
είναι “ο εναλλακτικός αγωγός φυσικού αερίου”, από τον οποίο 
μια χώρα τελείως εξαρτώμενη από τις ρωσικές προμήθειες όπως 
η Βουλγαρία, έχει μεγάλη ανάγκη. Μέσω του αμφίδρομου αυτού 
αγωγού η Ελλάδα θα μπορούσε να παρέχει στη Βουλγαρία φυσικό 
αέριο σε κάθε διακοπή των προμηθειών ρωσικού φυσικού αερίου. 
Αυτή είναι πραγματική δυνατότητα, καθώς 30% των προμηθειών 
φυσικού αερίου της Ελλάδας έρχονται μέσα από τερματικούς 
σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου και από τον αγωγό για 
φυσικό αέριο που περνάει από την Τουρκία. Και είναι ανάγκη, 
διότι ο  μοναδικός αγωγός, ο οποίος προς το παρόν συνδέει τη 
Βουλγαρία και την Ελλάδα, μεταφέρει μόνο ρωσικό φυσικό αέριο 
και αποκλειστικά σε νότια κατεύθυνση, δηλαδή ο τελικός προο-
ρισμός είναι η Ελλάδα.

На картата на газопреносната система на България, ще се появи нова връзка, между  
Хасково и Комотини.

Στο χάρτη του συστήματος μεταφοράς αερίου της Βουλγαρίας  
θα εμφανιστεί μια νέα σύνδεση μεταξύ του Χάσκοβο και της Κομοτηνής.
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Εκδηλώσεις στις διάφορες χώρες

Για το Ινστιτούτο το 2009 είναι πολύ σημαντικό − το IENE 
προσθέτει μια νέα διάσταση στο όραμά του για την περιοχή που 
αφορά την οργάνωση εκδηλώσεων έξω από την Ελλάδα. Η πρώτη 
εκδήλωση στο εξωτερικό πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 
στα Τίρανα, Αλβανία. Στο επίκεντρο ήταν η συνεργασία μεταξύ 
της Ελλάδας και της Αλβανίας στον τομέα της ενέργειας, καθώς 
τρεις διαφορετικές ομάδες εργασίας συζήτησαν τις δυνατότητες για 
ανάπτυξη αυτής της συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, του 
φυσικού αερίου και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η δεύτερη συνάντηση σε “ξένο έδαφος” θα διεξαχθεί στη Σόφια 
τον Μάιο του 2009 με τίτλο “Η πυρηνική επιλογή για την Νοτιοα-
νατολική Ευρώπη: κριτική ανάλυση”. Η επιλογή έπεσε στη Βουλγα-
ρία γιατί η χώρα έχει μακρά παράδοση στον τομέα της πυρηνικής 
ενέργειας. Συνεπώς, η διάσκεψη θα επικεντρωθεί στη βουλγαρική 
πείρα στον τομέα, και ομιλητές θα είναι κυρίως Βούλγαροι κυβερ-
νητικοί υπάλληλοι και εκπρόσωποι επιχειρήσεων.

Περιφερειακές διαφορές και διασύνδεση

Παράλληλα με τον αυξανόμενο αριθμό των δραστηριοτήτων, μια 
άλλη πρωτοβουλία του Ινστιτούτου αρχίζει να αναπτύσσεται. Το IENE 
πιστεύει ότι η περιοχή χρειάζεται μια κοινή ενεργειακή πολιτική. 

“Πιστεύουμε ότι αυτό είναι όχι μόνο αναγκαίο αλλά αναπό-
φευκτο − λόγω παραγόντων όπως η γεωγραφική και πολιτιστική 
εγγύτητα, και για κοινωνικούς λόγους − επιβάλλεται η ανάπτυξη 

μιας κοινής ενεργειακής 
πολιτικής των χωρών, των 
κυβερνήσεων και των επι-
χειρήσεων της περιοχής”, 
λέει ο κ. Σταμπολής.

Σε αυτόν τον τομέα ο 
εμπειρογνώμονας βλέπει 
ευρύ φάσμα δράσης. Παρά 
το γεγονός ότι οι διάφορες 
οικονομίες έχουν διαφορε-
τικές δομές και αντίστοιχα 
ιδιαίτερες ενεργειακές ανά-
γκες και μείγματα, έχουν 
κοινά προβλήματα, όπως 
η ανάγκη για διασύνδεση 
μεταξύ των συστημάτων 
μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας, πετρελαίου και φυσικού αερίου. Φυσικό θετικό απο-
τέλεσμα ενός καλά ολοκληρωμένου συστήματος μετάδοσης θα 
ήταν η βελτιωμένη ενεργειακή ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή, 
πιστεύει ο κ. Σταμπολής. 

Ο εντατικός διάλογος στα πλαίσια της περιοχής θα μπορούσε 
να διαγράψει και τις διαφορές όσον αφορά την ενεργειακή ανά-
πτυξη. “Από ενεργειακή άποψη τα Ανατολική Βαλκάνια είναι πολύ 
πιο αναπτυγμένα από τα Δυτικά”, λέει ο εκτελεστικός διευθυντής 
του ΙΕΝΕ. “Τα Δυτικά Βαλκάνια μπορούν να αντλήσουν εμπειρία 
και πόρους από τους ανατολικούς τους γείτονες για να αναπτύξουν 
την υποδομή τους και να μειώσουν τη διαφορά.”

Έχοντας το ρόλο της ομάδας εμπειρογνωμόνων που προσφέρει 
ενεργειακές λύσεις για την περιοχή, του φόρουμ για τα επίκαιρα 
ενεργειακά ζητήματα και του διοργανωτή σχετικών συνεδρίων, 
το ΙΕΝΕ φαίνεται να απολαμβάνει αυξανόμενη δημοτικότητα και 
φήμη μεταξύ των κυβερνήσεων και των επιχειρήσεων στη Νοτιοα-
νατολική Ευρώπη. 		

нася само руски газ единствено в южно направление, т.е. 
крайният получател е Гърция.

мероприятия по страни

За института 2009 година е повратна – ИЕЮЕ добавя нов 
аспект към регионалната си концепция с мероприятия извън 
Гърция. Първото събитие в чужбина се проведе на 15 януари 
в Тирана, Албания. Във фокус бе сътрудничеството между 
Гърция и Албания в енергийния сектор, като три различни 
работни групи обсъдиха възможностите за разгръщане на 
това сътрудничество за енергоизточници като електричест-
вото, газта и възобновяемите енергийни източници.

Втората среща „на чужда земя” ще се проведе в София 
през май 2009 година под надслов „Ядрената алтернатива 
за Югоизточна Европа: Критичен анализ”. Изборът пада 
върху България, защото страната е с установени традиции в 
атомната енергетика. Ето защо конференцията ще наблегне 
на българския опит в областта, а лектори ще са предимно 
български правителствени служители и представители на 
бизнеса.

Регионални различия и взаимосвързаност

Успоредно с нарастващия брой дейности, една друга ини-
циатива на института набира ход. ИЕЮЕ счита, че регионът 
се нуждае от обща енергийна политика. 

“Считаме, че е не само 
необходимо, но и неизбежно –  
поради фактори като географ-
ска и културна близост, по 
социални причини – разра-
ботването на обща енергийна 
политика от страните, прави-
телствата, компаниите в реги-
она”, казва Стамболис.

В това направление екс-
пертът вижда широк спек-
тър за действие. Въпреки 
че отделните икономики 
имат различни структури и, 
съответно, индивидуални 
енергийни нужди и миксове, 
те споделят общи проблеми 
като нуждата от взаимосвързаност между електро-, пет-
роло- и газопреносните системи. Естествен положителен 
изход от една добре интегрирана преносна система би била 
подобрената енергийна сигурност на целия регион, смята 
Стамболис. 

Интензивният диалог в рамките на региона би могъл 
да заличи и различията в енергийното развитие. “От енер-
гийна гледна точка, Източните Балкани са много по-развити 
от Западните”, казва изпълнителният директор на ИЕЮЕ. 
“Западните Балкани могат да почерпят опит и ресурси от 
източните си съседи, за да разработят инфраструктурата си 
и наваксат изоставането”.

С роля на експертна група, предлагаща енергийни реше-
ния за региона, на трибуна за актуални енергийни въпроси и 
на организатор на енергийни конференции, ИЕЮЕ изглежда 
ще се радва на нарастваща популярност и репутация сред 
правителствата и компаниите в Югоизточна Европа. 		

Считаме,	че	е	необходимо	и	
неизбежно	разработването	на	
обща	енергийна	стратегия	от	
страните	–	правителствата	и	

компаниите	–	в	региона.
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дружба		
Стъкларски	Заводи	АД

Drujba 
Glassworks s.a.

ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ АД, със заводите си в 
София и Пловдив, е най-големият производител на стък-
лен амбалаж в България и на Балканския полуостров. 

Фирмата произвежда стъклени бутилки за вино, бира, 
безалкохолни и високоалкохолни напитки, сокове, мине-
рални води, както и буркани за хранителната промиш-
леност. 

В знак на признание за приноса на фирмата към бъл-
гарската икономика, на 4 февруари 2009 година премиерът 
на Република България Сергей Станишев посети завода в 
София и се запозна с цикъла на производство на стъклен 
амбалаж. По време на посещението той се ръкува с хората по 
работните места, разговаря с тях за работата и проблемите 
им. След разглеждането на завода премиерът обядва заедно 
с работниците, включи се в разговорите около масата, отго-
вори на въпросите, дискутира проблемите и усилията на 
водения от него кабинет за справяне с икономическата и 
газовата криза, отношенията с Европейския съюз, осигури-
телната тежест, разпределението на приходите в държавата, 
подпомагането на инфраструктурни проекти, предсто-
ящите избори, и т.н.

След обяда премиерът имаше кратка среща с ръко-
водството на фирмата за обсъждане на проблемите пред  
ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ. Изпълнителният дирек-
тор Николаос Георгопулос предложи правителството да 
предприеме мерки за намаляване и диференциране цените 
на природния газ, обезпечаване на алтернативни доставки, 
междуфирмената задлъжнялост, високите лихви по банко-
вите кредити и др. Премиерът изложи плановете на прави-
телството за преодоляване на проблемите и пожела на фир-
мата все по-успешен бизнес.		

Η DRUJBA GLASSWORKS S.A. με τα εργοστάσιά της στη 
Σόφια και το Πλόβντιβ, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός 
γυάλινων συσκευασιών στη Βουλγαρία και τη Βαλκα-

νική Χερσόνησο.   
Η εταιρεία κατασκευάζει γυάλινες φιάλες για κρασί, μπύρα, 

αναψυκτικά και αλκοολούχα ποτά, χυμούς, εμφιαλωμένο νερό 
καθώς και βάζα για τρόφιμα. 

Ως ένδειξη αναγνώρισης για τη συμβολή της εταιρείας στη 
βουλγαρική οικονομία, στις 4.02.2009 ο Πρωθυπουργός της Βουλ-
γαρίας ο κ. Σεργκέι Στανίσεφ επισκέφθηκε το εργοστάσιο στη 
Σόφια και ενημερώθηκε για τον κύκλο παραγωγής των γυάλινων 
ειδών συσκευασιών. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του αντάλ-
λαξε χειραψίες με τα στελέχη στις θέσεις εργασίας τους, μίλησε μαζί 
τους για τη δουλειά και για τα προβλήματά τους. Μετά από την 
περιήγηση στο εργοστάσιο ο Πρωθυπουργός έφαγε μεσημεριανό 
μαζί με τους εργαζόμενους, πήρε μέρος στις συζητήσεις γύρω από 
το τραπέζι, απάντησε σε ερωτήσεις, συζήτησε τα προβλήματα και 
τις προσπάθειες του υπουργικού του συμβουλίου για την αντιμε-
τώπιση της κρίσης του φυσικού αερίου και της οικονομικής κρίσης, 
τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ασφαλιστικές εισφορές, 
την κατανομή των εισοδημάτων στο κράτος, την κρατική ενίσχυση 
για έργα υποδομής, τις επικείμενες εκλογές, κ.λπ.

Μετά το γεύμα ο Πρωθυπουργός είχε μια σύντομη συνάντηση 
με τη διοίκηση της εταιρείας για να συζητήσουν τα προβλήματα 
του εργοστασίου DRUJBA GLASSWORKS. Ο εκτελεστικός 
διευθυντής κ. Ν. Γεωργόπουλος πρότεινε στην κυβέρνηση να 
λάβει μέτρα για τη μείωση και τη διαφοροποίηση των τιμών του 
φυσικού αερίου, την εξασφάλιση εναλλακτικών προμηθειών, τα 
δι-εταιρικά χρέη, τα υψηλά επιτόκια στα τραπεζικά δάνεια κ.λπ. 
Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τα σχέδια της κυβέρνησης για 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων και ευχήθηκε στην εταιρεία 
ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον.  

ЧЛЕНОВЕ
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„Германос Телеком България” ЕАД е най-голямата 
търговска верига за телекомуникационни проду-
кти и услуги в България. Компанията стъпва на 

българския пазар през 2000 година с осем магазина в шест 
града. В момента GERMANOS разполага с мрежа от 138 мага-
зина в 76 града и повече от 900 служители.

В началото на годината GERMANOS обяви новата си 
комуникационна програма „5 000 000 разходки – една дес-
тинация”. Цифрата 5 000 000 показва броя на посещенията 
в магазините на компанията за една година. Концепцията се 
основава на най-важните корпоративни ценности − прия-
телско отношение, близост до клиента, отлично обслужване 
и позитивна емоция. 

GERMANOS предлага висококачествени продукти и 
услуги в сферата на телекомуникациите – мобилни телефони 
и аксесоари, МР3 плейъри, цифрови фотоапарати и видеока-
мери, преносими компютри, игри, батерии и др. GERMANOS 
представя най-новите продукти на водещите марки Nokia, 
Sony Ericsson, Samsung, LG. От 2001 година компанията е 
основен партньор на GLOBUL и предоставя всички услуги 
на мобилния оператор. 

Клиентите на GERMANOS могат да се възползват от 
няколко ексклузивни мобилни услуги. Проблемът с прех-
върлянето на телефонните номера от стария в новия теле-
фон може да бъде решен с услугата G-Transfer. G-Passport 
включва седем безплатни услуги за закупения мобилен теле-
фон. G-Protect осигурява застраховка за мобилния телефон, 
а с G-voucher всеки може да направи високотехнологичен 
подарък. В магазини GERMANOS клиентите могат да се або-
нират или платят сметката си за ITV Partner, за стационарен 
телефон, както и за високоскоростен ADSL интернет. 	  

Η Germanos Telecom Bulgaria SA είναι η μεγαλύτερη αλυ-
σίδα τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και υπηρεσιών στη 
Βουλγαρία. Η εταιρεία ξεκίνησε στη βουλγαρική αγορά 

το 2000 με οκτώ καταστήματα σε έξι πόλεις. Σήμερα, η Germanos 
διαθέτει δίκτυο 138 καταστημάτων σε 76 πόλεις και πάνω από 
900 υπαλλήλους.

Στις αρχές της χρονιάς η Germanos ανακοίνωσε το καινούριό 
της επικοινωνιακό πρόγραμμα “5 000 000 βόλτες − ένας προορι-
σμός”. Ο αριθμός 5 000 000 δείχνει τον αριθμό των επισκέψεων σε 
καταστήματα της εταιρείας μέσα σε ένα χρόνο. Η ιδέα βασίζεται 
στις πλέον σημαντικές εταιρικές αξίες − φιλική διάθεση, προσέγ-
γιση του πελάτη, άψογη εξυπηρέτηση και θετικά συναισθήματα. 

Η Germanos προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα και 
υπηρεσίες στον τομέα των τηλεπικοινωνιών − κινητά τηλεφώνα 
και αξεσουάρ, MP3 player, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και 
βιντεοκάμερες, φορητοί υπολογιστές, παιχνίδια, μπαταρίες κ.λπ.  
Η Germanos παρουσιάζει τα τελευταία προϊόντα των κορυφαίων 
εταιρειών Nokia, Sony Ericsson, Samsung, LG. Από το 2001 η 
εταιρεία είναι βασικός εταίρος της GLOBUL και παρέχει όλες τις 
υπηρεσίες της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας. 

Η πελάτες της Germanos μπορούν να επωφεληθούν από 
ορισμένες αποκλειστικές υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Το πρό-
βλημα με τη μεταφορά των τηλεφωνικών αριθμών από το παλιό 
στο νέο τηλέφωνο μπορεί να λυθεί με την υπηρεσία G-Transfer. 
Το G-Passport περιλαμβάνει επτά δωρεάν υπηρεσίες για το αγο-
ρασμένο κινητό τηλέφωνο. Το G-Protect προσφέρει ασφάλιση 
για το κινητό τηλέφωνο και με το G-voucher ο καθένας μπο-
ρεί να κάνει ένα δώρο υψηλής τεχνολογίας. Στα καταστήματα 
Germanos οι πελάτες μπορούν να εγγραφούν ή να πληρώσουν το 
λογαριασμό τους για ITV Partner, για σταθερό τηλέφωνο καθώς 
και για ευρυζωνική σύνδεση Ιντερνέτ με ADSL. 	  

Германос телеком  
българия	–	
верига	номер	1	за	мобилни	
технологии	в	България

Germanos telecom 
Bulgaria: η κορυφαία 

εταιρεία κινητής 
τεχνολογίας στη 

βουλγαρία 

ЧЛЕНОВЕ
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Близо 14 години ИНТРАКОМ България АД е сред 
професионалните компании с богат опит в предоста-
вянето на решения в сферата на информационните и 

комуникационни технологии (ИКТ) в България.
Наред с дългосрочното сътрудничество с ГЛОБУЛ при 

осъществяването на проекти “до ключ” и поддръжка, неот-
давна ИНТРАКОМ България оповести подписването на нов 
договор “до ключ” за внедряването на мобилната мрежова 
инфраструктура на БТК. Компанията работи с БТК oт 10 
години, а новият договор е поредно доказателство за довери-
ето и успешните делови отношения между двете компании в 
съвместната им работа.

икт решения за бизнеса и държавния сектор

Наред с експертните си умения при предоставянето на ИКТ 
продукти и услуги на фирми от телекомуникационния сектор и 
на доставчиците на интернет услуги, компанията е предпочи-
тан бизнес партньор и за фирмите от корпоративния и публи-
чен сектор, като портфолиото от тези услуги непрекъснато се 
разнообразява и обогатява. Планирането, осъществяването и 
управлението на интегрирани ИКТ решения е призната силна 
страна на компанията. Благодарение на получените серти-
фикати и партньорства с най-реномираните международни 
фирми, лицензираните професионалисти на ИНТРАКОМ Бъл-
гария разработват и извършват поддръжка на елитни решения, 
които да отговорят на нуждите на клиента.

Проекти “до ключ” за банковия сектор

Редица банки са поверили на ИНТРАКОМ България 
изграждането на регионалната си офис мрежа. Проектите “до 
ключ” в банковия сектор включват изграждане на държавна 
инфраструктура, електронно/мобилна инфраструктура, сис-
теми за сигурност, мрежово окабеляване. Те вървят ръка за ръка 
с пригодени за клиента ИТ решения – решения за възстановя-

Για περισσότερα από 14 χρόνια η INTRACOM Bulgaria S.A. 
είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες που παρέχουν λύσεις 
ICT στη Βουλγαρία. Με βάση τη διεθνή τεχνογνωσία της 

INTRACOM Telecom και την εκτεταμένη της τοπική εμπειρία, η 
INTRACOM Bulgaria διατηρεί ηγετική θέση στον κλάδο.

Πέρα από τη μακρόχρονη επαγγελματική συνεργασία με την 
GLOBUL, στον τομέα των έργων “με το κλειδί στο χέρι” και των 
υπηρεσιών υποστήριξης, η INTRACOM Bulgaria ανακοίνωσε 
πρόσφατα ότι υπέγραψε μια νέα σύμβαση “με το κλειδί στο χέρι” 
για την ολοκληρωμένη υλοποίηση των εργασιών υποδομής και 
επέκτασης του GSM δικτύου της BTC. Η εταιρεία συνεργάζε-
ται με την BTC για διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ετών και η 
προαναφερόμενη σύμβαση είναι άλλη μια απόδειξη για την εμπι-
στοσύνη και τις επιτυχημένες επιχειρηματικές σχέσεις που έχουν 
αναπτύξει οι δυο εταιρείες κατά τη συνεργασία τους.

λύσεις ict για Επιχειρήσεις και το δημόσιο τομέα

Εκτός από την πείρα στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών 
ICT για την αγορά τηλεπικοινωνιών, η εταιρεία αναδεικνύεται ως 
ένας από τους προτιμώμενους εταιρικούς συνεργάτες τόσο στον 
τηλεπικοινωνιακό όσο και στον επιχειρηματικό  τομέα, καθώς 
διαρκώς φροντίζει για τη διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό 
των υπηρεσιών και των λύσεων του χαρτοφυλακίου της. Ο σχε-
διασμός, η υλοποίηση και η διαχείριση ολοκληρωμένων λύσεων 
ICT είναι μία αναγνωρισμένη δύναμη της εταιρείας. Χάρη στις 
πιστοποιήσεις και τις συνεργασίες με τις πιο αναγνωρισμένες 
διεθνείς εταιρίες, οι πιστοποιημένοι μηχανικοί της INTRACOM 
Bulgaria αναπτύσσουν και υποστηρίζουν λύσεις υψηλής απόδο-
σης για να καλύψουν επιτυχώς τις ειδικές ανάγκες των πελατών.

Έργα “με το κλειδί στο χέρι” για τον 
τραπεζικό τομέα

Μερικές τράπεζες έχουν εμπιστευτεί στην INTRACOM 
Bulgaria την επιτυχή ανάπτυξη του δικτύου των περιφερειακών 
τους γραφείων. Αυτά τα πετυχημένα έργα “με το κλειδί στο χέρι” 
περιλαμβάνουν: Κατασκευές, Η/Μ έργα, Συστήματα ασφάλειας, 
Δομημένη καλωδίωση μαζί με εξατομικευμένες λύσεις πληροφο-

иНтРаком българия eад	–	
Професионални	решения	и	
услуги	в	информационните	и	
комуникационни	технологии	

intracOM Bulgaria s.a. –
Επαγγελματικές λύσεις και υπηρεσίες 

πληροφορικής κι επικοινωνιών (ict)
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ване при аварии, за мрежова свързаност и управление, съхра-
нение на данни и възстановяване след инцидент, кол центрове, 
информационна и мрежова сигурност, одит на мрежата и ИТ 
инфраструктурата, редизайн, изпитване в дълбочина и т.н.

интегрирани решения, услуги и поддръжка

Сред предлаганите ИКТ решения са: разработка на мре-
жови решения, внедряване, оптимизация и поддръжка; 
решения за IP телефония, решения за мрежова сигурност; 
мрежа за съхранение на данни; мрежа за оптични данни; 
доставка и внедряване на решения за информационно 
управление; сигурност и задържане на данни; копиране на 
данни (backup) и възстановяване след авария; дистанционна 
защита и предотвратяване на загубата на данни; управление 
на съхранението на данни. Освен технологичните експертни 
познания, екипът предоставя профилактика, услуги и под-
дръжка за внедрените решения.

сертифициран партньор

ИНТРАКОМ България АД е сертифициран партньор 
на CISCO (сребърен партньор), Symantec (Gold certified), 
Microsoft certified, Oracle, Panduit, Panda, Alcatel Genesys, 
VMware . Екипът от висококвалифицирани инженери – сер-
тифицирани по всички услуги, които те предоставят – разра-
ботва интегрирани решения и предлага само продукти с най-
добро качество за конкретните нужди на всеки клиент.  	

ρικής , λύσεις Disaster Recovery, Συνδεσιμότητα και Διαχείριση 
Δικτύου, Back-up και Disaster Recovery, Contact Centers, Ασφά-
λεια Δικτύου και Δεδομένων, Εποπτεία και έλεγχος Δικτύων και 
ΙΤ Υποδομών, Επανασχεδιασμός, Penetration Testing κλπ.

ολοκληρωμένες λύσεις, υπηρεσίες και υποστήριξη

Μεταξύ των λύσεων ICT που παρέχονται από την INTRACOM 
Bulgaria S.A. είναι: σχεδιασμός, υλοποίηση, βελτιστοποίηση και υπο-
στήριξη λύσεων δικτύων, Λύσεις IP Τηλεφωνίας, Λύσεις Ασφάλειας 
Δικτύων, εφαρμογές Storage networking, Οπτική Δικτύωση, Παρά-
δοση και εφαρμογή λύσεων Διαχείρισης Πληροφοριών, Ασφάλεια 
των δεδομένων και διατήρηση, Backup και disaster recovery, Offsite 
προστασία και πρόληψη απώλειας δεδομένων, Διαχείριση Απο-
θήκευσης. Εκτός από την τεχνολογική τεχνογνωσία στην παροχή 
ολοκληρωμένων λύσεων η εταιρεία προσφέρει συνεχή συντήρηση, 
επισκευές και υποστήριξη για τις λύσεις που εφαρμόζονται.

Πιστοποιημένος συνεργάτης

Η INTRACOM Bulgaria S.A. είναι πιστοποιημένος συνερ-
γάτης των CISCO (Silver Certified), Symantec (Gold Certified), 
Microsoft, Oracle, Panduit, Panda, Alcatel Genesys, VMware 
Professional. Η ομάδα της INTRACOM Bulgaria αποτελείται 
από υψηλά καταρτισμένους μηχανικούς με πιστοποίηση για το 
χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών που προσφέρουν και αναπτύσσει ολο-
κληρωμένες λύσεις προσφέροντας μόνο τα καλύτερα προϊόντα 
για τις ειδικές ανάγκες του κάθε πελάτη.  

ЧЛЕНОВЕ
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„Ърнст и Янг“ е глобален лидер в сферата на одита, 
данъчните и финансовите консултации и сделки. 

Мисията на компанията е да помогне на кли-
ентите си да постигнат забележителни успехи в бизнеса и да 
изградят взаимно доверие с партньорите си. Това, което ги 
отличава от останалите, е стремежът към максимална реа-
лизация на потенциала. За тази цел 135 000 професионали-
сти по света, от които 200 в България, работят заедно, за да 
осигурят последователност в качеството на предоставяните 
услуги, с оглед специфичните за всяка страна правни и регу-
латорни изисквания.

„Ърнст и Янг“ в България е част от региона „Централна 
и Югоизточна Европа“, който включва 21 от най-силните и 
перспективни нови пазари в Европа.

Фирмата предлага:
одит в съответствие с българските и международ-
ните стандарти за финансово отчитане, както и други 
международно приети счетоводни принципи (напр. 
US GAAP);
консултантски услуги по управление на риска и опти-
мизиране на бизнеса;
данъчни услуги − данъчни консултации по корпо-
ративни данъци, косвени данъци, ДДФЛ и всички 
други видове данъци; по трансферно ценообразуване 
и данъчно структуриране и планиране;
счетоводни и консултантски услуги;
консултантски услуги по сделки.  

•

•

•

•
•

Η Ernst & Young είναι παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα του 
λογιστικού ελέγχου, των φορολογικών και των χρημα-
τοοικονομικών συμβουλών και συναλλαγών. 

Η αποστολή μας είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας στο 
να καταφέρουν εμφανή και μετρήσιμη  επιτυχία στην επιχείρησή 
τους και να χτίσουν αμοιβαία εμπιστοσύνη με τους εταίρους τους. 
Αυτό που μας ξεχωρίζει από τους άλλους είναι η προσπάθειά μας 
για μέγιστη αξιοποίηση του δυναμικού. Για το σκοπό αυτό, 135 000  
επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο, από τους οποίους 200 στη 
Βουλγαρία, εργάζονται μαζί για να εξασφαλίσουν συνέπεια στην 
ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται θέτοντας ιδιαίτερη 
έμφαση στις ειδικές για τη συγκεκριμένη χώρα νομικές και κανο-
νιστικές απαιτήσεις.

Η Ernst & Young στη Βουλγαρία αποτελεί μέρος της «Ernst & 
Young  Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης», η οποία περι-
λαμβάνει 21 από τις πιο υποσχόμενες νέες αγορές στην Ευρώπη.

Προσφέρουμε:
λογιστικό έλεγχο σύμφωνα με τα βουλγαρικά και τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
(ΔΠΧΠ) και σύμφωνα με άλλες διεθνώς αποδεκτές λογι-
στικές αρχές (π.χ. US GAAP)
συμβουλευτικές υπηρεσίες πιστωτικού κινδύνου
επιχειρηματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες
φορολογικές υπηρεσίες- φορολογικές συμβουλές και υπη-
ρεσίες φορολογικής    συμμόρφωσης
λογιστικές υπηρεσίες
φορολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για διεταιρικές 
συμφωνίες και συναλλαγές  

•

•
•
•

•
•

ърнст и янг българия	–	
лидер	в	сферата	на	одита,	
данъчните	и	финансови	
консултации	

ernst and young Bulgaria − 
ηγέτης στον τομέα του 

λογιστικού ελέγχου, των 
φορολογικών και των 
χρηματοοικονομικών 

συμβουλών

ЧЛЕНОВЕ
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ЕЛИЦА САВОВА

И	зразът	 „да	 отидем	 на	 кафе”	 има	 специален	
смисъл	 за	 българите.	 Той	 означава	 много	
повече	от	това	просто	да	изпиеш	кофеиновата	
напитка	 някъде	 за	 разсънване.	 Може	 дори	
изобщо	да	не	включва	консумацията	на	кафе,	

но	със	сигурност	предполага	да	имаш	свободно	време,	обик-
новено	между	един	и	два	часа,	което	да	прекараш	в	компания,	
нищейки	всевъзможни	теми.

да отидем 
на кафе
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В	страната	в	момента	има	поне	
седем	големи	кафе-вериги.	Как	
се	появиха	и	с	какво	привличат	
българина?

Στη	Βουλγαρία	σήμερα	
υπάρχουν	τουλάχιστον	επτά	
μεγάλες	αλυσίδες	καφέ.	
Πώς	εμφανίστηκαν	και	πώς	
προσελκύουν	τον	Βούλγαρο;

Пάμε για καφέ

ΕλιΤσα σαβοβα

Η		έκφραση	“πάμε	για	καφέ”	έχει	ειδική	σημασία	για	τους	Βούλγα-
ρους.	Σημαίνει	πολύ	περισσότερα	από	το	απλά	να	πιεις	κάπου	ένα	
ποτήρι	με	ρόφημα	καφεΐνης	για	να	ξυπνήσεις.	Μπορεί	και	καθό-
λου	να	μην	περιλαμβάνει	την	κατανάλωση	καφέ,	αλλά	σίγουρα	
απαιτεί	να	έχει	κανείς	ελεύθερο	χρόνο,	συνήθως	μεταξύ	μιας	και	
δύο	ωρών,	τον	οποίο	να	περάσει	με	παρέα	συζητώντας	διάφορα	
θέματα.
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Традицията	за	ходене	на	кафе	заема	голяма	част	от	соци-
алния	живот	на	българина.	Не	случайно	в	годините	на	пре-
хода,	когато	всичко	се	рушеше,	кафенетата	процъфтяваха.	

Така	беше	години	наред.	Напоследък	обаче	средата	запо-
чна	да	се	променя.	Появиха	се	молове,	влязохме	в	ЕС,	младият	
работещ	българин	в	градовете	се	позамогна	и	реши	да	покаже	
новия	си	статус	като	заложи	на	по-лъскави	места	за	социали-
зация.	

Така	се	появиха	кафе-веригите	и	в	момента	у	нас	има	над	50	
заведения,	повечето	от	които	−	в	София.

В	 началото	 бе	 „онда”.	 Веригата	 е	 създадена	 през	 2003	
година	и	вече	има	11	кафенета	в	столицата.	Аз	я	открих	в	една	
мразовита	 съботна	 сутрин	 преди	 няколко	 години,	 когато,	
тръгвайки	на	път,	обикалях	центъра	в	отчаяна	нужда	от	кафе.	
„Онда”	беше	единственото	отворено	кафене	в	напълно	замре-
лия	град,	а	истинска	изненада	беше,	че	чашата	кафе	върви	с	
капачка	–	новост,	изумила	обикновения	потребител,	свикнал	
да	си	пари	пръстите,	докато	балансира	пластмасова	чашка.

„Онда”	продължава	да	има	няколко	предимства	пред	кон-
куренцията	си.	Най-вече	в	обстановката.	Заради	по-разчупе-
ния	интериор,	във	всяко	заведение	има	закътани	маси,	които	
създават	впечатлението	за	уединение.	За	късмет,	в	повечето	
случаи	точно	тези	маси	са	за	непушачи.

Музиката	е	приятна	и	тиха,	а	пастелните	тонове	създават	
настроение.	Какво	повече	да	иска	човек,	когато	след	работа	се	
надява	да	прекара	онези	два	часа	с	някого,	като	действително	
чуе	разговора	и	види	компанията	си,	без	да	трябва	да	раздухва	
стелещите	се	облаци	дим,	така	типични	за	кафенетата.

Един	съвет	за	любителите	на	сладкото	−	колкото	и	да	са	
вкусни	сладкишите,	не	ги	поръчвайте	в	комбинация	с	шоко-
лад,	освен	ако	наистина	не	носите	на	сладко.

Ако	има	верига,	която	да	се	мери	с	„Онда”	по	интериорно	
решение,	това	е „кофи Хаус”.	Стените	са	изрисувани	с	весели	
картини,	създаващи	настроение,	които	контрастират	с	белите	
маси	и	столове.	Тук	също	се	предлага	храна,	дори	има	супи	за	
обяд	и	много	вкусни	кроасани.	

„Кофи	Хаус”	би	било	идеалното	място	да	седнеш	с	книга	
в	ръка	(а	такава	можеш	да	намериш	в	самото	кафене),	но	за	
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Το	έθιμο	του	καφέ	καταλαμβάνει	μεγάλο	μέρος	της	κοινωνικής	
ζωής	τουΒούλγαρου.	Δεν	είναι	τυχαίο	ότι	κατά	τα	χρόνια	της	μετά-
βασης,	όταν	τα	πάντα	κατέρρεαν,	οι	καφετέριες	ευδοκιμούσαν.

Έτσι	 ήταν	 για	 πολλά	 χρόνια.	Τελευταία	 όμως	 το	 περιβάλλον	
άρχισε	να	αλλάζει.	Εμφανίστηκαν	τα	λεγόμενα	mall,	η	Βουλγαρία	
μπήκε	στην	ΕΕ,	ο	νέος	εργαζόμενος	Βούλγαρος	στις	πόλεις	έγινε	
ευκατάστατος,	 αποφάσισε	 να	 το	 δείξει	 και	 στράφηκε	 προς	 πιο	
“κυριλέ”	μέρη	για	κοινωνικοποίηση.	

Έτσι	δημιουργήθηκαν	οι	αλυσίδες	καφέ	και	σήμερα	στη	Βουλ-
γαρία	υπάρχουν	πάνω	από	50	καταστήματα,	τα	περισσότερα	από	
τα	οποία	στη	Σόφια.

Εν	αρχή	ην	η	“Onda”.	Η	αλυσίδα	ιδρύθηκε	το	2003	και	ήδη	έχει	
11	καφετέριες	στην	πρωτεύουσα.	Εγώ	την	ανακάλυψα	ένα	ψυχρό	
Σάββατο	πρωί	πριν	από	λίγα	χρόνια,	όταν	ξεκινώντας	το	δρόμο	
μου	έκανα	γύρους	στο	κέντρο	ψάχνοντας	απεγνωσμένα	να	βρω	
καφέ.	Η	“Onda”	ήταν	η	μόνη	ανοιχτή	καφετέρια	στην	κοιμισμένη	
πόλη	και	ήταν	πραγματική	έκπληξη	ότι	το	φλιτζάνι	καφέ	πήγαινε	
με	καπάκι	−	μια	καινοτομία	που	ξαφνιάζει	τον	μέσο	καταναλωτή,	
που	έχει	συνηθίσει	να	καίει	τα	δάχτυλά	του	ενώ	προσπαθεί	να	δια-
τηρήσει	την	ισορροπία	ενός	πλαστικού	ποτηριού.

Η	“Onda”	 εξακολουθεί	 να	 έχει	 πολλά	 πλεονεκτήματα	 έναντι	
του	ανταγωνισμού.	Και	ίσως	το	πιο	σημαντικό	είναι	η	ατμόσφαιρα.	
Χάρη	στο	πιο	ευέλικτο	εσωτερικό,	σε	κάθε	κατάστημα	υπάρχουν	
πιο	απόμερα	τραπέζια	που	δημιουργούν	εντύπωση	απομόνωσης.	
Για	καλή	μου	τύχη,	στις	περισσότερες	περιπτώσεις	ακριβώς	αυτά	
τα	τραπέζια	είναι	για	μη	καπνιστές.

Η	μουσική	είναι	ευχάριστη	και	χαμηλή	και	τα	παστέλ	χρώματα	
δημιουργούν	 διάθεση.	 Τι	 άλλο	 να	 ζητήσει	 κανείς	 όταν	 μετά	 τη	
δουλειά	επιθυμεί	να	περάσει	αυτές	τις	δύο	ώρες	με	κάποιον	που	
πραγματικά	θα	ακούσει	τη	συζήτηση	και	θα	δει	την	παρέα	του,	
χωρίς	να	χρειάζεται	να	σκορπίσει	τα	πυκνά	σύννεφα	καπνού,	τα	
τόσο	χαρακτηριστικά	στις	καφετέριες.

Μια	συμβουλή	για	τους	λάτρεις	του	γλυκού:	όσο	νόστιμα	και	
να	είναι	τα	γλυκίσματα,	μην	τα	παραγγέλνετε	σε	συνδυασμό	με	
σοκολάτα,	εκτός	εάν	είστε	πραγματικά	γλυκατζήδες.

Αν	 υπάρχει	 αλυσίδα,	 η	 οποία	 να	 είναι	 στο	 ίδιο	 επίπεδο	 με	
την	“Onda”,	όσον	αφορά	το	εσωτερικό,	αυτή	θα	είναι	η	“coffee 
house”.	Οι	τοίχοι	είναι	ζωγραφισμένοι	με	χαρούμενες	εικόνες	που	
δημιουργούν	διάθεση	και	ξεχωρίζουν	πίσω	από	τα	λευκά	τραπέ-
ζια	 και	 καρέκλες.	 Εδώ	 επίσης	 προσφέρεται	 φαγητό	 και	 μάλιστα	
υπάρχουν	σούπες	για	μεσημεριανό	και	πολύ	νόστιμα	κρουασάν.	

Η	“Coffee	House”	θα	ήταν	το	ιδανικό	μέρος	να	καθίσεις	με	το	
βιβλίο	στο	χέρι	(και	τέτοιο	μπορείς	να	βρεις	στην	ίδια	την	καφετέρια),	
αλλά	δυστυχώς	μόνο	για	τους	καπνιστές.	Αν	και	φαίνονται	ωραίες	με	
την	πρώτη	ματιά,	οι	καφετέριες	είναι	πολύ…	καπνισμένες.	

Κατά	 το	 τέλος	 του	 2006,	 στη	 Σόφια	 άνοιξε	 το	 πρώτο	 κατά-
στημα	μιας	από	τις	πιο	δημοφιλείς	αλυσίδες	καφέ	στην	Αγγλία,	της	
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“costa coffee”.	Το	πλεονέκτημα	εδώ	είναι	ο	γευστικός	ιταλικός	
καφές.	Προβλήθηκε	μάλιστα	ο	ισχυρισμός	ότι	η	εταιρεία	φροντίζει	
ιδιαίτερα	για	την	ποιότητα	του	ροφήματος	−	από	την	καλλιέργεια	
των	φυτών,	το	άλεσμα	μέχρι	και	τις	μηχανές	εσπρέσο.	

Το	αποτέλεσμα	στη	Βουλγαρία	είναι	ο	πραγματικά	γευστικός	
καφές.	Η	ζεστή	σοκολάτα,	από	την	άλλη,	συνδυάζεται	με	πεντανό-
στιμα	κομματάκια	κακάο.	Για	τους	λάτρεις	του	πιο	ελαφριού	καφέ	
αμερικανικού	τύπου,	αυτός	προσφέρεται	σε	επαρκείς	ποσότητες	για	
την	πλήρωση	των	δύο	αυτών	ωρών,	για	τις	οποίες	ήδη	έγινε	λόγος.	

Το	 μόνο	 μειονέκτημα,	 παρά	 τις	 προσπάθειες	 που	 καταβάλ-
λονται	για	να	διαμορφωθούν	σεπαρέ,	είναι	ότι	στην	ουσία	όλα	τα	
τραπέζια	βρίσκονται	σε	μια	μεγάλη	αίθουσα,	συχνά	γεμάτη,	θορυ-
βώδη	και	ελαφρά	καπνισμένη.	

Μια	άλλη	αγγλική	αλυσίδα	εμφανίστηκε	στην	αγορά	το	2007,	η	
“coffee republic”.	Το	πρώτο	κατάστημά	τους	το	άνοιξαν	στο	θέρε-
τρο	Sunny	Beach,	στη	συνέχεια	“κατέλαβαν”	τη	Βάρνα	και	τη	Στάρα	
Ζαγόρα	και	πολύ	πρόσφατα	έφτασαν	στην	καρδιά	της	Σόφιας,	στη	
γέφυρα	των	ερωτευμένων	δίπλα	στο	Μέγαρο	Πολιτισμού.

Ο	καφές	εδώ	είναι	ιδιαίτερα	δημοφιλής	λόγω	του	ότι	είναι	ισχυ-
ρότερος	απ’	ό,τι	στις	ανταγωνιστικές	αλυσίδες.	Μια	άλλη	διαφορά	
είναι	η	ύπαρξη	κάποιων	(τουλάχιστον	επίσημα)	χωριστών	αιθου-
σών	για	τους	καπνίζοντες	και	μη,	κάτι	που	διευκολύνει	τη	ζωή	της	
άλλης	ομάδας.	Κι	αν	το	κατάστημα	δεν	είναι	πάρα	πολύ	γεμάτο,	
δεν	χρειάζεται	να	περιμένετε	όρθιοι	για	να	ετοιμαστεί	η	παραγγε-
λία	σας,	αφού	το	προσωπικό	θα	σας	τη	σερβίρει	πρόθυμα.	

Δημοφιλής	αλυσίδα	είναι	και	η	“coffee heaven”.	Τις	περισ-
σότερες	φορές	θα	τη	βρείτε	στα	εμπορικά	κέντρα	−	πελάτες	της	
είναι	κυρίως	εργαζόμενοι,	άνθρωποι	που	έχουν	βγει	για	ψώνια	ή	
απλώς	άνθρωποι	που	βιάζονται.	Προφανώς	γι’	αυτό	και	δεν	τους	
αρέσουν	πολύ	οι	πελάτες	που	κάθονται	για	περισσότερη	ώρα.	Να	
μην	εκπλαγείτε	αν	κάποιος	από	το	προσωπικό	“τυχαία”	περάσει	για	
να	βεβαιωθεί	αν	πράγματι	καταναλώνετε	κάτι	από	το	κατάστημα	
ή	απλά	έχετε	καθίσει	με	τα	ψώνια	σας	εκεί.	

Αν	 και	 η	 ατμόσφαιρα	 είναι	 ευχάριστη,	 για	 τους	 μη	 καπνι-
στές	δεν	είναι	εύκολο,	καθώς	όλα	τα	τραπέζια	βρίσκονται	σε	μια	
αίθουσα.	Η	λύση	μπορεί	να	είναι	να	καθίσετε	δίπλα	σε	μία	από	τις	
εξόδους,	αλλά	όχι	το	χειμώνα,	γιατί	κάνει	πολύ	ρεύμα.	

Διαφορετικά,	η	εταιρεία	έχει	τι	να	δείξει	ως	σήμα	κατατεθέν:	τα	
κρεμώδη	παγωμένα	ροφήματα	καφέ	“Frostitos”.

Διαφορετική	από	όλες	τις	άλλες	αλυσίδες	μέχρι	τώρα	είναι	η	
ελληνική	“flocafé”,	η	οποία	εμφανίστηκε	το	2008.	Το	κατάστημα	
έχει	πολύ	ευγενικούς	και	γρήγορους	σερβιτόρους,	και	εκτός	από	
σαλόνι	για	καφέ	το	πρωί,	διαθέτει	και	μπαρ	και	εστιατόριο	κατά	
τη	 διάρκεια	 της	 ημέρας,	 όπου	 προσφέρονται	 φαγητά	 (υπάρχει	
μάλιστα	και	επιλογή	κρασιών).	Το	κατάστημα	είναι	ιδανικό	για	να	
ξυπνήσεις	πρωί-πρωί	όταν	ακόμα	δεν	έχει	γεμίσει	κόσμο,	ενώ	το	
βράδυ	είναι	πιο	κατάλληλο	για	νέους	και	θορυβώδεις	ανθρώπους	
οι	οποίοι	μπορούν	να	φωνάζουν	πιο	δυνατά	από	τη	μουσική.	

Και	όταν	ο	δρόμος	“άνοιξε”	και	ο	Βούλγαρος	απέκτησε	τη	συνή-
θεια	να	επισκέπτεται	τις	αλυσίδες	καφέ,	στη	σκηνή	θριαμβευτικά	
εμφανίστηκε	 η	 αμερικανική	 “starbucks”.	 Προς	 το	 παρόν	 στη	
Σοφία	υπάρχουν	δυο	καταστήματα	αλλά	αναμένεται	να	ανοίξουν	
και	άλλα.	Τα	ροφήματα	είναι	πραγματικά	γευστικά	και	ο	πάγκος	
με	τα	ποτήρια	για	το	δρόμο	είναι	αυτό	που	έχει	απομείνει	για	να	
θυμίζει	την	ιδέα	που	σκέφτηκαν	στο	μακρινό	1971	οι	ιδρυτές	της	
εταιρείας	με	την	εύηχη	επωνυμία	“αστρικά	δολάρια”	−	δηλαδή,	την	
ικανοποίηση	των	αναγκών	του	βιαστικού	εργαζόμενου.

Φαίνεται	ότι	σήμερα	η	αγορά	των	καταστημάτων	καφέ	στη	Βουλ-
γαρία	έχει	επιταχύνει	το	βήμα	της	προς	την	κορυφή.	Ο	αριθμός	των	
καταστημάτων	καφέ	αυξάνεται	από	μήνα	σε	μήνα	και	οι	σπεσιαλιτέ	
καφέ	που	προσφέρονται	γίνονται	όλο	και	πιο	πολλές,	πιο	ποιοτικές	και	
πιο	γευστικές.	Από	αυτό	κερδίζει	μόνο	ο	λάτρης	του	καφέ.		

съжаление	само	за	пушачите.	Колкото	и	да	са	приятни	на	
пръв	поглед	кафенетата,	те	са	доста	задимени.	

В	самия	край	на	2006	година	в	София	беше	открито	първото	
заведение	на	една	от	най-популярни	кафе-вериги	в	Англия	–		
„коста кафе”.	Предимството	тук	е	вкусното	италианско	кафе.	
Твърди	 се,	 че	 компанията	 се	 грижи	 изключително	 много	 за	
качеството	 на	 напитката	 −	 от	 отглеждането	 на	 растението,	
през	смилането	чак	до	еспресо	машините.	

Резултатът	в	България	е	наистина	вкусно	кафе.	Горещият	
шоколад	пък	върви	с	парченца	какаово	изкушение.	За	люби-
телите	на	по-лекото	кафе,	тип	американско,	то	се	предлага	в	
количества,	достатъчни	да	запълните	онези	час-два,	за	които	
вече	стана	въпрос.	

Единственият	недостатък,	въпреки	положените	усилия	за	
обособяването	на	сепарета,	е,	че	всъщност	всички	маси	са	в	
една	голяма	зала,	често	пълна,	шумна	и	леко	задимена.

Още	 една	 английска	 верига	 се	 намеси	 на	 пазара	 през	
2007	година	–	„кофи Рипъблик”.	Първото	си	заведение	те	
откриха	 в	 курорта	„Слънчев	 бряг”,	 после	 завладяха	 Варна	 и	
Стара	Загора	и	съвсем	скоро	достигнаха	до	самото	сърце	на	
София	–	моста	на	влюбените	до	НДК.

Тукашното	кафе	е	особено	популярно,	защото	е	по-силно,	
отколкото	в	конкурентните	вериги.	Друга	разлика	е	наличието	
на	поне	формално	отделени	зали	за	пушачи	и	непушачи,	което	
доста	улеснява	живота	на	последните.	А	ако	заведението	не	е	
прекалено	пълно,	не	е	нужно	да	чакате	на	крак	да	се	изпълни	
поръчката	ви,	защото	персоналът	с	желание	я	сервира.	

Популярна	 верига	 е	 и	 „кофи Хевън”. Най-често	 ще	 я	
откриете	 в	 търговските	 центрове	 и	 определено	 е	 насочена		
към	работещи,	пазаруващи	или	просто	бързащи	хора.	Веро-
ятно	затова	не	им	се	нравят	заседяващите	се	прекалено	дълго	
клиенти.	Не	се	чудете,	ако	някой	от	персонала	мине	небрежно	
да	провери	дали	наистина	консумирате	нещо	от	заведението	
или	просто	сте	поседнали	с	покупките	си	там.	

Макар	 че	 обстановката	 е	 приятна,	 на	 непушачите	 също	
не	им	е	лесно,	тъй	като	всички	маси	са	в	една	зала.	Решени-
ето	може	да	е	място	до	един	от	изходите,	но	не	и	през	зимата,	
защото	течението	не	прощава.	

Иначе	компанията	има	какво	да	покаже	като	запазената	си	
марка	−	кремообразните	ледени	кафе-напитки	„Фроститос”.

По-различна	 от	 всички	 вериги	 досега	 е	 гръцката	 „фло-
кафе”,	 която	 се	 появи	 през	 2008	 година.	 Заведението	 има	
изключително	любезни	и	пъргави	сервитьори,	а	освен	салон	
за	сутрешно	кафе	разполага	и	с	дневен	бар	и	ресторант,	където	
се	предлагат	храна	и	дори	селекция	вина.	Мястото	е	идеално	
за	 разсънване	 сутрин,	 когато	 все	 още	 не	 е	 препълнено,	 но	
вечер	е	по-подходящо	за	млади	и	шумни	хора,	които	могат	да	
надвикат	музиката.	

След	 като	 пътят	 беше	 утъпкан	 и	 българинът	 придоби	
навика	да	посещава	кафе-веригите,	на	сцената	триумфално	
се	появи	и	американската „старбъкс”. Засега	в	София	има	
две	заведения,		но	се	очаква	отварянето	на	нови.	Напитките	
са	наистина	вкусни,	а	щандът	с	чаши	за	из	път	е	паметката	
за	 замисъла,	 вложен	 във	 вече	 далечната	 1971	 година	 от	
основателите	на	компанията	с	шумолящото	име	„звездните	
долари”,	а	именно	–	задоволяването	на	нуждите	на	забърза-
ния	делови	човек.

Като	че	сега	пазарът	за	кафе-заведения	в	България	е	уско-
рил	крачка	към	звездния	си	миг.	Броят	на	кафе-заведенията	се	
увеличава	с	всеки	изминал	месец,	а	предлаганите	кафе-специ-
алитети	са	все	повече,	по-качествени	и	много-много	вкусни.	
От	това	печели	само	любителят	на	кафе.		
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•	 Флокафе	е	част	от	най-голямата	хранителна	ком-
пания	в	Югоизточна	Европа	„Вивартия”.

•	 С	 над	 80	 заведения	 за	 кафе	 специалитети,	 ком-
панията	 развива	 дейност	 в	 Гърция,	 България,	
Унгария	и	Кипър.	Първото	заведение	в	България	
отваря	врати	през	май	2008	година.

•	 „Старбъкс”	 навлиза	 в	 България	 през	 ноември	
2008	година	чрез	гръцката	фирма	„Маринопулос.

•	 В	Европа	и	Близкия	изток	има	1500	заведения	с	
марката	„Старбъкс”,	от	които	700	са	във	Велико-
британия.

СВЕТЛАНА ГИНЕВА

Ако	 се	 разхождате	 за	 пръв	 път	 из	 улиците	 на	
София,	сигурно	ще	ви	направи	впечатление,	че	
много	 хора	 крачат	 забързано,	 държейки	 с	 два	
пръста	пластмасова	чашка	с	гореща,	тъмна	теч-
ност.	Кафе.	И	по-точно	–	опит	за	еспресо.	Евтино	

е	и	може	да	се	купи	почти	от	всеки	ъгъл.
Може	би	е	справедливо	тук	да	се	попита	дали	от	подобно	

небрежно	отношение	към	кафето	трябва	да	се	съди	за	кафе	
културата	на	дадена	нация?	Едва	ли.

Дори	в	динамиката	на	работната	утрин,	мнозина	софиянци	
намират	време	да	се	посветят	на	почти	религиозния	ритуал	на	
взаимодействие	с	чаша	ароматно	еспресо.	Да	усетят	мекотата	
на		гъстия	каймак	и	живителната	сила,	която	не	само	ободрява,	
но	и	излъчва	енергията	на	хората,	в	компанията	на	които	го	
поемат.	Пиенето	на	кафе	рядко	е	самотно	занимание.	

Гръцките	компании-оператори	на	кафе-вериги	в	Бълга-
рия,	изглежда,	вникват	в	смисъла	на	„кафе	религията“,	която	
изповядват	не	само	софиянци,	но	и	милиони	хора	по	света.	
Вероятно	затова	не	е	случайно	съвпадение,	че	емблемата	
на	гръцката	кафе-верига	Flocafé	lounge	bar	restaurant	е	спи-
ралата,	 символизираща	 пътя	 към	 центъра	 като	 защитено	
място	 –	 там,	 където	 хората	 могат	 да	 се	 събират.	 Кафето,	
сладкишите,	хората	и	музиката	предразполагат	към	това	по	
всяко	време	на	деня.

Инвестиция	 на	 гръцката	 компания	 Vivartia,	 първото	
заведение	 отвори	 врати	 в	 сърцето	 на	 София	 на	 площад	
„Света	Неделя“	през	април	2008	година.	Освен	че	има	прос-
торна	космополитна	зала	за	сутрешно	кафе,	закуски,	сладо-
леди	и	сладкиши,	заведението	има	и	дневен	бар,	заедно	с	
ресторантска	част,	която	предлага	пълно	обедно	и	вечерно	
меню	в	съчетание	с	богат	избор	на	вино.

Кафето	с
гръцки
привкус 
в	София
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καφές με ελληνική 
γεύση στη Σόφια
σβΕΤλανα ΓΚινΕβα

Εάν	 κάνετε	 βόλτα	 για	 πρώτη	 φορά	 στους	 δρόμους	 της	 Σόφιας,	
σίγουρα	 θα	 παρατηρήσετε	 ότι	 πολλοί	 άνθρωποι	 βαδίζουν	 βια-
στικά,	κρατώντας	με	δύο	δάχτυλα	ένα	πλαστικό	ποτήρι	με	καυτό,	
σκούρο	υγρό.	Καφές.	Ή	μάλλον:	μια	απόπειρα	για	εσπρέσο.	Είναι	
φτηνός	και	μπορεί	να	το	αγοράσει	κανείς	από	κάθε	σχεδόν	γωνία.

Ίσως	εδώ	θα	μπορούσαμε	δίκαια	να	αναρωτηθούμε	αν	μια	
τέτοια	ανέμελη	προσέγγιση	απέναντι	στον	καφέ	μας	επιτρέπει	
να	 κρίνουμε	 την	 “κουλτούρα	 του	 καφέ”	 ενός	 συγκεκριμένου	
λαού.	Μάλλον	όχι.

Ακόμη	 και	 στη	 δυναμική	 της	 αρχής	 της	 εργάσιμης	 μέρας,	
πολλοί	 Σοφιανοί	 βρίσκουν	 ώρα	 για	 να	 αφοσιωθούν	 στη	 θρη-
σκευτική	τελετουργία	της	αλληλεπίδρασης	με	ένα	φλιτζάνι	αρω-
ματικό	εσπρέσο.	Να	νιώσουν	την	απαλότητα	της	παχιάς	κρέμας	
και	τη	ζωογόνα	δύναμη	η	οποία	όχι	μόνο	φρεσκάρει	αλλά	και	
εκπέμπει	την	ενέργεια	των	ανθρώπων,	στην	παρέα	των	οποίων	
το	πίνουν.	Το	να	πίνεις	καφέ	σπάνια	είναι	μοναχική	διαδικασία.	

Οι	ελληνικές	επιχειρήσεις	που	έχουν	αλυσίδες	καφέ	στη	Βουλ-
γαρία,	 όπως	 φαίνεται,	 κατανοούν	 την	 ιδέα	 της	“θρησκείας	 του	
καφέ”,	που	πρεσβεύουν	όχι	μόνο	οι	Σοφιανοί,	αλλά	και	εκατομ-
μύρια	άνθρωποι	σε	όλο	τον	κόσμο.	Ίσως	γι’	αυτό	δεν	είναι	τυχαία	
η	σύμπτωση	το	έμβλημα	της	ελληνικής	αλυσίδας	καφέ	Flocafé	
lounge	bar	restaurant	να	είναι	η	σπείρα,	η	οποία	συμβολίζει	το	
δρόμο	προς	το	κέντρο	του	προστατευμένου	χώρου,	εκεί	που	οι	
άνθρωποι	μπορούν	να	έρθουν	σε	επαφή.	Ο	καφές,	τα	γλυκά,	ο	
κόσμος	και	η	μουσική	δημιουργούν	προϋποθέσεις	για	αυτό	από	
το	πρωί	μέχρι	το	βράδυ.

Ως	επένδυση	της	ελληνικής	εταιρείας	Vivartia,	το	πρώτο	καφέ	
στη	Σόφια	άνοιξε	στην	καρδιά	της	πόλης,	στην	πλατεία	“Αγ.	Κυρι-
ακής”,	τον	Απρίλιο	του	2008.		Εκτός	από	την	ευρύχωρη	κοσμο-
πολίτικη	αίθουσα	για	πρωινό	καφέ,	σνακ,	παγωτά	και	γλυκά,	το	
κατάστημα	διαθέτει	και	μπαρ	μαζί	με	μέρος	εστιατορίου	κατά	
τη	διάρκεια	της	μέρας,	όπου	προσφέρεται	ένα	πλήρες	μενού	για	
μεσημεριανό	γεύμα	και	δείπνο	σε	συνδυασμό	με	πλούσια	επι-
λογή	κρασιών.

•	 Η	Flocafé	είναι	μέλος	της	μεγαλύτερης	εταιρείας	τροφί-
μων	στη	Νοτιοανατολική	Ευρώπη	Vivartia.

•	 Με	πάνω	από	80	καταστήματα	για	σπεσιαλιτέ	καφέ,	η	
Flocafé	δραστηριοποιείται	σε	Ελλάδα,	Βουλγαρία,	Ουγ-
γαρία	και	Κύπρο.	Το	πρώτο	κατάστημα	στη	Βουλγαρία	
άνοιξε	το	Μάιο	του	2008.

•	 Η	Starbucks	εισέρχεται	στη	Βουλγαρία	το	Νοέμβριο	του	
2008	μέσω	της	ελληνικής	εταιρείας	Marinopoulos.

•	 Στην	 Ευρώπη	 και	 στη	 Μέση	 Ανατολή	 υπάρχουν	 1500	
καταστήματα	 με	 την	 επωνυμία	 “Starbucks”,	 από	 τα	
οποία	700	βρίσκονται	στο	Ηνωμένο	Βασίλειο.
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Σήμερα	 τα	 Flocafé	 διαφημίζουν	 την	 υψηλή	 ποιότητα	
των	προϊόντων	τους	μέσα	από	80	περίπου	καταστήματα	σε	
Ελλάδα,	 Βουλγαρία,	 Ουγγαρία	 και	 Κύπρο,	 καθώς	 το	 πρώτο	
καφέ	άνοιξε	το	1994	στην	Αθήνα.	

Η	εταιρία	σήμερα	συνεχίζει	την	επιτυχημένη	επιχειρημα-
τική	 στρατηγική	 της	 για	 ανάπτυξη	 στη	 βουλγαρική	 αγορά	
με	το	2ο	κατάστημα	στο	121ο	χλμ.	της	εθνικής	οδού	Τράκια,	
έξω	από	το	Πλόβντιβ.	Για	τα	επόμενα	τρία	χρόνια,	η	εταιρεία	
σχεδιάζει	να	επενδύσει	σε	περίπου	10	νέα	καταστήματα	στη	
Σόφια,	στο	Πλόβντιβ	και	στη	Βάρνα.

Η	Βουλγαρία	δέχτηκε	την	ιδέα	των	αλυσίδων	καφέ	πριν	
από	 μόλις	 λίγα	 χρόνια.	 Σταδιακά	 εγκαταλείπεται	 το	 κλισέ	
του	καπνισμένου	καφέ	της	γειτονιάς,	όπου	με	ένα	φλιτζάνι	
εσπρέσο	μπορείς	να	κάθεσαι	και	να	συζητάς	για	τη	ζωή	με	
τις	ώρες.	Και	μέχρι	να	γίνει	πλήρως	αντιληπτή	η	 ιδέα	τους,	
συμβαίνει	κάποιος	πελάτης	να	γυρίσει	και	να	φύγει	τη	στιγμή	

που	θα	καταλάβει	ότι	το	καφέ	
είναι	self-service,	όπως	συνη-
θίζεται	 στις	 περισσότερες	
αλυσίδες	 καφέ,	 αλλά	 όχι	 και	
στο	Flocafé.	

Πολύ	 πρόσφατα	 ο	 αμερι-
κανικός	 κολοσσός	 Starbucks	
εισήλθε	 στη	 βουλγαρική	
αγορά	 μέσω	 της	 ελληνικής	
εταιρείας	 Marinopoulos	
Coffee	 Company.	 Η	 αλυσίδα	
διαθέτει	ήδη	δύο	καφετέριες	
στη	Σόφια.	Ιδιαιτερότητα	των	
Starbucks	 είναι	 η	 συνέπεια.	
Συνέπεια	 στην	 ποιότητα	 των	
προϊόντων	 και	 στην	 άριστη	
εξυπηρέτηση	που	κάνει	κάθε	
πελάτη	 να	 αισθάνεται	 ότι	
είναι	ξεχωριστός	και	σαν	στο	
σπίτι	του.	Ανεξάρτητα	του	σε	
ποια	ήπειρο	θα	πάτε	σε	καφε-
τέρια	 Starbucks,	 τα	 υψηλά	
πρότυπα	 της	 εταιρείας	 συμ-
βάλλουν	 στην	 αίσθηση	 ότι	
βρίσκεστε	 σε	 κοντινό	 και	
οικείο	 τόπο	 όπου	 ο	 πελάτης	
ξέρει	τι	θα	πάρει.		

Η	 εταιρεία	 επενδύει	 στην	
ποιότητα	των	προϊόντων,	στην	
ειδική	ατμόσφαιρα	κάθε	μιας	
καφετέριας,	καθώς	επίσης	και	
στο	ανθρώπινο	δυναμικό.	

“Εμείς	 προσφέρουμε	
στους	 πελάτες	 μας	 το	 λεγό-
μενο	 “τρίτο	 σημείο”,	 μετά	
από	 το	 σπίτι	 και	 το	 γραφείο,	

όπου	μπορούν	να	περάσουν	μέρος	από	το	χρόνο	τους	για	να	
χαλαρώσουν	από	την	ένταση	της	καθημερινότητας”,	λέει	ο	κ.	
Γιάννης	Καλφακάκος,	γενικός	διευθυντής	της	Marinopoulos	
Coffee	Company	στη	Βουλγαρία.	Η	εταιρεία	είναι	εμπορικός	
συνεργάτης	των	Starbucks	από	το	2002	και	αντιπροσωπεύει	
την	 αμερικανική	 αλυσίδα	 σε	 αρκετές	 αγορές	 −	 Ελλάδα,	
Κύπρο,	Ελβετία,	Αυστρία	και	Ρουμανία.

Η	ιστορία	των	Starbucks	ξεκίνησε	το	1971	στο	Σηάτλ	των	
ΗΠΑ	με	το	πρώτο	κατάστημα,	το	οποίο	άνοιξε	στην	αγορά	

Днес	Flocafé	популяризира	високото	качество	на	про-
дуктите	си	чрез	почти	80	заведения	в	Гърция,	България,	
Унгария	 и	 Кипър,	 като	 първото	 кафене	 е	 открито	 през	
1994	година	в	Атина.	

Компанията	 продължава	 да	 следва	 бизнес	 концеп-
цията	си	за	развитие	на	българския	пазар	с	откриването	
на	 второ	 заведение,	 намиращо	 се	 на	 121-ви	 километър	
от	 магистрала	 Тракия	 в	 посока	 Пловдив.	 За	 идните	 три	
години,	 компанията	 планира	 да	 инвестира	 в	 близо	 10	
нови	обекта	в	градовете	София,	Пловдив	и	Варна.

България	 възприе	 идеята	 за	 кафе	 веригите	 едва	
преди	няколко	години.	Постепенно	се	излиза	от	клишето	
на	кварталното,	задимено	кафене,	където	на	една	чашка	
еспресо	може	да	се	дискутират	нещата	от	живота	в	про-
дължение	на	часове.	Но	докато	тяхната	концепция	бъде	
напълно	възприета,	случва	се	някой	клиент	да	си	излезе	
в	минутата,	в	която	разбере,	че	
заведението	 е	 на	 самообслуж-
ване,	 както	 е	 прието	 в	 пове-
чето	 кафе	 вериги,	 но	 не	 и	 във	
Flocafé.	

Съвсем	 наскоро	 американ-
ският	гигант	Starbucks	навлезе	
на	българския	пазар	чрез	гръц-
ката	фирма	Marinopoulos	Coffee	
Company.	 Веригата	 вече	 има	
две	 кафенета	 в	 София.	 Харак-
терно	 свойство	 за	 Starbucks	 е	
постоянството.	 Постоянство	 в	
качеството	 на	 продукта,	 както	
и	 в	 отличното	 обслужване,	
което	 кара	 всеки	 един	 клиент	
да	се	чувства	специален	и	като	
у	 дома	 си.	 Независимо	 на	 кой	
континент	ще	посетите	кафене	
на	 Starbucks,	 високите	 стан-
дарти	на	компанията	доприна-
сят	 за	 усещането,	 че	 се	 нами-
рате	в	близко	и	познато	място,	
където	клиентът	знае	какво	ще	
получи.		

Компанията	 инвестира	 в	
качеството	 на	 продуктите,	 в	
специфичната	 атмосфера	 на	
всяко	едно	кафене,	а	също	така	
и	в	човешкия	ресурс.	

„Ние	предлагаме	на	нашите	
клиенти,	 така	 нареченото	
‘трето	 	 място’	 след	 дома	 и	
офиса,		където	те	могат	да	пре-
карат	 част	 от	 времето	 си	 и	 да	
си	 отпочинат	 от	 динамиката	
на	 ежедневието“,	 казва	 Янис	 Калфакакос,	 управляващ	
директор	 на	 Marinopoulos	 Coffee	 Company	 за	 България.	
Компанията	 е	 бизнес	 партньор	 на	 Starbucks	 от	 2002	
година	 и	 представя	 американската	 верига	 на	 няколко	
пазара	–	Гърция,	Кипър,	Швейцария,	Австрия	и	Румъния.

Историята	 на	 Starbucks	 започва	 през	 1971	 година	 в	
Сиатъл,	 САЩ	 с	 първия	 магазин,	 който	 отваря	 на	 пазара	
Pike	 Place.	 През	 1987	 година	 компанията	 е	 купена	 от	
Хауърд	Шулц	с	помощта	на	местни	инвеститори.	Навярно	
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Янис Калфакакос, изпълнителен директор на  
Marinopoulos Coffee Company

Ο Κος Γιάννης Καλφακάκος, 
Γενικός Διευθυντής της  Marinopoulos Coffee Company
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като	 предистория	 на	 неговото	 решение	 да	 се	 впусне	 в	
приключението	Starbucks		е	едно	негово	пътуване	до	Ита-
лия,	където	той	остава	впечатлен	от	богатата	традиция	на	
еспресото.

Но	компанията	не	е	само	символ	на	високо	качество,	
за	което	допринасят	предлаганите	напитки,	сладкиши	и	
други	продукти.	Традиция	за	Starbucks	е	да	се	вписват	в	
живота	на	общността,	
където	 се	 намират	
със	 силна	 социална	
политика.	 България	
също	 не	 е	 изключе-
ние.	 Според	 думите	
на	 Калфакакос,	 още	
със	 стъпването	 си	
на	българския	пазар,	
компанията	 е	 съз-
дала	 тесни	 връзки	
със	 SOS	 жилища	 за	
младежи,	 които	 са	
част	 от	 SOS	 защи-
тени	жилища	за	деца	
в	България.	

„Целта	 ни	 е	 да	
работим	с	33-ма	мла-
дежи,	които	живеят	в	
две	такива	жилища	в	
София,	като	чрез	различни	проекти	им	помагаме	да	раз-
вият	 умения	 и	 да	 намерят	 нови	 възможности	 за	 лично-
стно	 и	 професионално	 развитие.	 Част	 от	 проектите,	
които	ние	замисляме	са	свързани	с	предлагане	на	работа	
в	системата	на	Starbucks,	професионално	консултиране	и	
наставничество“,	казва	Калфакакос.	

Знанието	за	благородната	мисия	на	компанията	само	
добавя	 щрих	 към	 вълнуващото	 преживяване,	 което	 е	
Starbucks.	Но	и	това	не	е	всичко,	което	прави	кафенетата	
на	 американската	 компания	 любимо	 място	 за	 срещи	 и	
приятни	разговори.	Веригата	е	приела	за	своя	политика	
да	предостави	на	клиентите	си	място	без	цигарен	дим.	
Не	се	пуши.	Този	факт	до	известна	степен	представлява	
сблъсък	между	българската	кафе	култура,	според	която	
вкусът	 на	 кафето	 се	 усеща	 по-добре,	 ако	 е	 придружен	
със	запалена	цигара.	Обаче	двете	кафенета	на	Starbucks	
е	 София	 опровергават	 твърдението,	 че	 българите	 не	
могат	да	пият	кафе	без	да	пушат.	Кафенетата	са	винаги	
пълни	с	хора	на	всякаква	възраст,	които	може	би	правят	
компромис	с	навиците	си,	за	да	се	потопят	в	различната	
атмосфера.

Калфакакос	казва,	че	според	компанията	цигареният	
дим	разваля	вкусa	на	кафето.

„Чаша	 хубаво	 кафе	 най-добре	 ще	 се	 оцени	 в	 обста-
новка	без	цигарен	дим,	където	семейства	с	малки	деца,	
тийнейджъри	и	хора	със	здравословни	проблеми	могат	
да	 се	 насладят	 на	 всичко,	 което	 Starbucks	 предлага“,	
добавя	той.

Компанията	 предвижда	 да	 отвори	 още	 кафенета	 в	
големите	 градове	 на	 страната.	 Засега	 плановете	 са	 тре-
тото	за	България	кафене	да	e	в	магазин	Carrefour,	който	
ще	 се	 намира	 в	 Burgas	 Plaza	 Mall.	 По	 предварително	
обявени	срокове,	търговският	център	трябва	да	отвори	
врати	през	пролетта	на	2009	година.		

	

Ние	предлагаме	на	
нашите	клиенти,	така	

нареченото	‘трето		място’	
след	дома	и	офиса.

Pike	Place.	Το	1987	η	εταιρεία	αγοράστηκε	από	τον	Howard	
Schultz	με	τη	βοήθεια	τοπικών	επενδυτών.	Μάλλον	η	προ-
ϊστορία	 για	 την	 απόφασή	 του	 να	 αναλάβει	 την	 περιπέτεια	
Starbucks	είναι	ένα	ταξίδι	του	στην	Ιταλία,	όπου	μένει	εντυ-
πωσιασμένος	από	την	πλούσια	παράδοση	του	εσπρέσο.

Αλλά	η	εταιρεία	δεν	είναι	μόνο	σύμβολο	υψηλής	ποιότη-
τας,	για	το	οποίο	συμβάλλουν	τα	ποτά,	τα	γλυκά	και	τα	άλλα	

προϊόντα	 που	 προσφέρονται.		
Παράδοση	των	Starbucks	είναι	
να	γίνονται	ένα	με	τη	ζωή	της	
κοινότητας	 όπου	 βρίσκονται	
με	ισχυρή	κοινωνική	πολιτική.	
Η	 Βουλγαρία	 επίσης	 δεν	 απο-
τελεί	 εξαίρεση.	 Σύμφωνα	 με	
τα	 λόγια	 του	 κ.	 Καλφακάκου,	
ακόμα	 από	 το	 πρώτο	 βήμα	
στη	βουλγαρική	αγορά,	η	εται-
ρεία	έχει	δημιουργήσει	στενή	
σχέση	 με	 την	 οργάνωση	 SOS	
για	νέους,	που	αποτελεί	μέρος	
των	SOS	Παιδικών	Χωριών	στη	
Βουλγαρία.	

“Ο	 στόχος	 μας	 είναι	 να	
εργαστούμε	 με	 33	 νεαρά	
άτομα	 που	 ζουν	 σε	 δύο	
κατοικίες	 των	 SOS	 Παιδικών	
Χωριών	 στη	 Σόφια,	 καθώς	

μέσα	από	διάφορα	σχέδια	θα	τους	βοηθάμε	να	αναπτύξουν	
δεξιότητες	 και	 να	 βρουν	 νέες	 ευκαιρίες	 για	 προσωπική	 και	
επαγγελματική	 ανάπτυξη.	 Ορισμένα	 από	 τα	 έργα	 που	 σχε-
διάζουμε	έχουν	να	κάνουν	με	την	προσφορά	εργασίας	στα	
καταστήματα	Starbucks,	επαγγελματική	συμβουλευτική	και	
καθοδήγηση,”	λέει	ο	κ.	Καλφακάκος.	

Η	 γνώση	 της	 ευγενούς	 αποστολής	 της	 εταιρείας	 μόνο	
προσθέτει	 μιαν	 ακόμη	 νότα	 στη	 συναρπαστική	 εμπειρία	
των	 Starbucks.	 Αλλά	 αυτό	 δεν	 είναι	 το	 μόνο	 που	 κάνει	 τις	
καφετέριες	της	αμερικανικής	εταιρείας	αγαπημένο	τόπο	για	
συναντήσεις	και	ευχάριστες	συζητήσεις.	Η	αλυσίδα	έχει	σαν	
πολιτική	της	να	παρέχει	στους	πελάτες	της	ένα	χώρο	χωρίς	
καπνό	τσιγάρων.	Το	κάπνισμα	απαγορεύεται.	Αυτό	το	γεγο-
νός	σε	κάποιο	βαθμό	αποτελεί	σύγκρουση	με	τη	βουλγαρική	
κουλτούρα	του	καφέ,	σύμφωνα	με	την	οποία	τη	γεύση	του	
καφέ	την	απολαμβάνεις	καλύτερα	με	ένα	αναμμένο	τσιγάρο.	
Ωστόσο,	 οι	 δύο	 καφετέριες	 Starbucks	 στη	 Σόφια	 διαψεύ-
δουν	 τη	 δήλωση	 ότι	 οι	 Βούλγαροι	 δεν	 μπορούν	 να	 πίνουν	
καφέ	 χωρίς	 να	 καπνίζουν.	 Τα	 καφέ	 είναι	 πάντα	 γεμάτα	 με	
ανθρώπους	κάθε	ηλικίας	που	ίσως	κάνουν	ένα	συμβιβασμό	
με	 τις	 συνήθειές	 τους	 για	 να	 βυθιστούν	 στη	 διαφορετική	
ατμόσφαιρα.

Ο	 κ.	 Καλφακάκος	 λέει	 ότι,	 σύμφωνα	 με	 την	 εταιρεία,	 ο	
καπνός	του	τσιγάρου	χαλάει	τη	γεύση	του	καφέ.

“Το	 φλιτζάνι	 καλό	 καφέ	 μπορεί	 να	 το	 εκτιμήσει	 κανείς	
καλύτερα	 χωρίς	 καπνό,	 όπου	 οικογένειες	 με	 μικρά	 παιδιά,	
νέοι	και	άτομα	με	προβλήματα	υγείας	μπορούν	να	απολαύ-
σουν	όλα	όσα	προσφέρουν	τα	Starbucks”,	προσθέτει	ο	ίδιος.	

Η	εταιρεία	σκοπεύει	να	ανοίξει	και	άλλες	καφετέριες	στις	
μεγάλες	πόλεις	της	χώρας.	Προς	το	παρόν	τα	σχέδια	είναι	η	
τρίτη	 καφετέρια	 στη	 Βουλγαρία	 να	 βρίσκεται	 στο	 mall	 της	
Carrefour	στο	Μπουργκάς	(Burgas	Plaza	Mall).	Σύμφωνα	με	
τις	προθεσμίες	που	έχουν	ανακοινωθεί,	το	εμπορικό	κέντρο	
θα	ανοίξει	την	άνοιξη	του	2009.			
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лошото 
време 
свършва 
преди 
Пловдив

Неприятната	зимна	мъгла	често	се	простира	до	
пределите	на	София.	Един	от	лесните	начини	да	
й	се	изплъзнете,	е	да	поемете	към	Пловдив.	За	
обяд.	Имате	избор	между	български	ресторант	
в	суфитско	теке,	италианска	остерия	в	синагога,	
гурме	клуб	в	обувна	фабрика	и	културен	център	в	
сладкарница.	И	не	забравяйте	да	си	поръчате	ПГР.	

ТЕКСТ	ВЕСЕЛИНА МАРИНОВА  ФОТОГРАФИЯ		ДРАГОМИР УшЕВ

Дори	в	най-лошите	за	гастрономите	времена	през	
70-те	 и	 80-те,	 в	 Пловдив	 винаги	 са	 се	 намирали	
приятни	и	живописни	места	за	хапване	и	пийване.	
Многобройните	 етноси,	 преминали	 и	 понякога	
останали	тук,	са	създали	доста	пъстра	кулинарна	

картина:	един	от	най-класическите	пловдивски	ресторанти	
се	е	разположил	в	суфитско	теке,	много	други	са	се	приютили	
в	някогашните	домове	и	фабрики	на	богати	еврейски	фами-
лии.	Менютата	повсеместно	се	разнообразяват	с	арменски	
храни,	а	гръцки	и	турски	сладкарници	разточително	обливат	
всичко	с	меден	сироп.	

Η κακοκαιρία 
τελειώνει πριν  

το Πλόβντιβ

Материалът е предоставен от списание „Бакхус“.

Το άρθρο παραχωρήθηκε από το περιοδικό “Bacchus”.

ΚΕΙΜΕΝΟ	βΕσΕλινα Μαρινοβα   
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ	νΤραΓΚοΜιρ οΥσΕφ

Η		δυσάρεστη	χειμωνιάτικη	ομίχλη	συχνά	απλώνεται	μέχρι	τις	πιο	
απομακρυσμένες	άκρες	της	Σόφιας.	Ένας	από	τους	ευκολότερους	
τρόπους	να	την	αποφύγετε	είναι	να	ξεκινήσετε	για	το	Πλόβντιβ	
το	μεσημέρι.	Εκεί	έχετε	τη	δυνατότητα	να	διαλέξετε	ανάμεσα	σε	
βουλγαρικό	εστιατόριο	μέσα	σε	μουσουλμανικό	τέμενος,	ιταλική	
οστερία	μέσα	σε	συναγωγή,	κλαμπ	gourmet	μέσα	σε	εργοστάσιο	
υποδημάτων	και	πολιτιστικό	κέντρο	μέσα	σε	ζαχαροπλαστείο.	Και	
μην	ξεχάσετε	να	δοκιμάσετε	την	περίφημη	ρακή	του	Πλόβντιβ.	

	Ακόμη	και	στα	χειρότερα	χρόνια	της	γαστρονομίας,	τις	δεκα-
ετίες	του	‘70	και	του	‘80,	στο	Πλόβντιβ	πάντοτε	μπορούσε	να	βρει	
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Докато	 по-непретенциозните	 кръчми	 са	 наводнени	 от	
местните	 бохеми,	 по-скъпите	 компенсират	 с	 меценатство,	
опитвайки	 се	 да	 въведат	 изкуството	 под	 различни	 форми	
като	част	от	интериора	или	концепцията	си.

Категориите	 заведения	 са	 най-разнообразни	 −	 от	 тип	
“стари	славни	кръчми”	до	chill-out	клубове	и	от	претенциозни,	
скъпи	ресторанти	до	места,	в	които	още	отзвучава	соцът.	Но	
ако	трябва	да	обобщим	препоръката	си,	 тя	е:	“Идете!”	И	си	
поръчайте	ПГР	(пловдивска	гроздова	ракия,	на	местен	рес-
торантски	жаргон!)	

арт вдъхновена и вдъхновяваща арт храна

Онези	от	нас,	които	са	надхвърлили	25,	са	свикнали	да	се	
разходят	по	стръмните	калдъръмени	улици	между	изящните	
възрожденски	 къщи	 да	 се	 озовават	 например	 в	“Алафран-
гите”.	За	жалост	чудните	някога	кръчми	от	този	тип,	където	
се	събираха	да	свирят	най-добрите	джаз	и	рок	музиканти	в	
града,	сега	са	позабравени.	

В	Стария	град	обаче	има	поне	два	ресторанта,	които	са	не	
само	кулинарен	епицентър,	но	и	сцена	за	някои	добри	джаз-
мени,	както	и	място	за	изява	на	художници.

Ресторантът	 на	 бутиковия	 хотел	“Хеброс”,	 извоювал	 си	
преди	 три	 години	 приза	 “Ресторант	 на	 годината	 Бакхус	 −	
Chivas	Regal”	е	все	така	място	от	класа.	Неголемият	салон	в	
стара	възрожденска	къща	е	обзаведен	с	антикварни	мебели	
и	старо	пиано,	а	авторите	на	платната	по	стените	винаги	са	
сред	най-интересните	съвременни	пловдивски	творци.	“Хеб-
рос”	притежава	и	прекрасна	лятна	градина,	където	вечер	при	
голям	късмет	човек	може	да	случи	дори	на	изпълнения	на	
Милчо	Левиев	при	някое	от	прескачанията	му	до	България.	

Тук	менюто	е	кратко,	с	чести	промени	и	с	отбрани	фини	
вкусни	ястия	−	напоследък	супа	от	бри	с	круша,	орехи	и	вани-
лия	или	телешко	филе	с	магданозен	сос.	А	също	и	сладко	от	
смокините	в	градината	или	други	деликатеси	като	жълтокех-
либарения	на	цвят	хайвер	от	риба	сивен.	

Винената	 листа	 е	 богата,	 професионално	 подготвена	 и	
обслужването	е	на	ниво	−	клиентите	става	свидетели	на	малко	
шоу:	ястията	се	поднасят	в	един	и	същ	миг	на	всички	от	масата	
и	сервитьорите	повдигат	капаците	над	тях	едновременно.	

Екипът	на	“Бакхус”	явно	не	е	единственият,	който	се	вдъх-
новява	от	храната	в	“Хеброс”	−	през	ноември	тя	инспирира	Ал	
ди	Меола	и	трима	местни	джазмени	спонтанно	
да	направят	джем-сешън	в	ресторанта,	където	
вечеряха	след	концерта	си	в	града.

Неотдавна	 на	 най-централната	 староград-
ска	 улица	 “Съборна”	 се	 появи	 още	 един	 по	
пловдивски	 буржоазен	 и	 класен	 ресторант	 −	
“Филипополис”.	В	приземния	етаж	на	възрож-
денската	Хаджи	Алекова	къща,	той	има	една	от	
най-чаровните	тераси	на	Стария	град	и	е	част	от	
художествената	галерия,	в	която	е	превърната	
реставрираната	 и	 обзаведена	 с	 впечатляващ	
размах	къща.	

Управляван	от	амбициозни	и	очевидно	ком-
петентни	хора,	ресторантът	вече	е	на	нивото	на		
арт	 галерията,	 където	 са	 изложени	 платна	 на	
художници	като	Цанко	Лавренов,	Давид	Перец	
или	Данаил	Дечев	и	Димитър	Казаков.	

Извън	някои	успешни	класики	като	агнешко	
със	спанак,	основната	насока	е	към		фюжън	кух-

κανείς	ευχάριστα	και	γραφικά	σημεία	για	να	φάει	και	να	πιει.	Τα	
πολλά	και	διάφορα	έθνη,	που	έχουν	περάσει	ή	έχουν	μείνει	εδώ,	
έχουν	 δημιουργήσει	 μια	 αρκετά	 πολύχρωμη	 εικόνα	 ντόπιας	
μαγειρικής,	όπου	ένα	από	τα	πιο	κλασικά	εστιατόρια	του	Πλόβ-
ντιβ	βρίσκεται	σε	μουσουλμανικό	τέμενος,	πολλά	άλλα	είναι	στα	
παλιά	σπίτια	και	στα	εργοστάσια	των	πλ	ούσιων	εβραϊκών	οικογε-
νειών,	αρμένικα	πιάτα	διαφοροποιούν	τα	μενού,	ενώ	ελληνικά	και	
τουρκικά	ζαχαροπλαστεία	βάζουν	μπόλικο	σιρόπι	πάνω	σε	όλα.	

Ενώ	οι	ντόπιοι	μποέμ	πλημμυρίζουν	τα	πιο	απλά	μαγαζιά,	τα	
πιο	ακριβά	διακρίνονται	από	την	προσπάθεια	να	ενθαρρύνουν	
και	 να	 “εισαγάγουν”	 την	 τέχνη	 στις	 διάφορες	 μορφές	 της,	 ως	
μέρος	της	εσωτερικής	διακόσμησης	ή	της	γενικής	σύλληψης.

Οι	κατηγορίες	των	κέντρων	διασκέδασης	είναι	ποικίλες,	από	
τον	τύπο	“παλιές	γνωστές	ταβέρνες”	μέχρι	τα	chill-out	club,	και	
από	 πολυτελή	 και	 ακριβά	 εστιατόρια	 μέχρι	 μαγαζιά	 τα	 οποία	
ακόμα	θυμίζουν	το	σοσιαλιστικό	καθεστώς.	Αλλά	αν	πρέπει	να	
συνοψίσουμε	σε	μία	συμβουλή,	αυτή	θα	ήταν:	“Να	πάτε!”	Και	να	
δοκιμάσετε	οπωσδήποτε	την	περίφημη	ρακή	του	Πλόβντιβ!	

Εμπνευσμένη τέχνη και τροφή τέχνη εμπνέουσα 

Όσοι	από	εμάς	που	είναι	άνω	των	25	έχουν	μάλλον	συνηθίσει,	
μετά	από	μια	βόλτα	έξω	από	τον	χρόνο	στα	ανηφορικά	καλντε-
ρίμια	 ανάμεσα	 στα	 εξαίσια	 σπίτια	 της	 εποχής	 της	 βουλγαρικής	
Αναγέννησης,	να	καταλήγουν	για	παράδειγμα	στο	“Αλαφράγκιτε”.	
Δυστυχώς,	τα	περίφημα	κάποτε	μαγαζιά	αυτού	του	είδους,	όπου	
έπαιζαν	οι	καλύτεροι	ροκ	και	τζαζ	μουσικοί	της	πόλης,	μοιάζουν	
πλέον	σαν	ξεχασμένα	από	τον	Θεό.	

Στην	Παλιά	πόλη,	ωστόσο,	υπάρχουν	τουλάχιστον	δύο	εστια-
τόρια	που	δεν	ακολουθούν	αυτόν	τον	κανόνα	και	αποτελούν	όχι	
μόνο	κέντρο	μαγειρικής,	αλλά	και	σκηνή	για	καλούς	τζαζ	μουσι-
κούς	και	χώρο	έκφρασης	για	καλλιτέχνες.

Το	εστιατόριο	του	ξενοδοχείου	μπουτίκ	“Χέμπρος”	εξακολουθεί	
να	είναι	ένα	παράδειγμα	κλάσης.	Το	σαλόνι	του	παλιού	αναγεννησι-
ακού	σπιτιού	δεν	είναι	ιδιαίτερα	μεγάλο	και	έχει	επιπλωθεί	με	αντί-
κες	και	ένα	παλιό	πιάνο,	ενώ	οι	πίνακες	στους	τοίχους	προέρχονται	
πάντα	 από	 τους	 πιο	 ενδιαφέροντες	 σύγχρονους	 καλλιτέχνες	 του	
Πλόβντιβ.	Το	“Χέμπρος”	διαθέτει	και	υπέροχο	θερινό	κήπο,	όπου,	αν	
είναι	κανείς	τυχερός,	μπορεί	να	πετύχει	ρεσιτάλ	ακόμα	και	του	Μίλ-
τσο	Λεβίεφ	σε	κάποιο	από	τα	σύντομα	ταξίδια	του	στη	Βουλγαρία.

Εδώ	το	μενού	είναι	συγκεκριμένο,	με	συχνές	εναλλαγές	και	
με	εκλεκτά	νόστιμα	πιάτα	−	επί	του	παρόντος	για	παράδειγμα:	
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нята.	Наред	с	по-популярни	рецепти	като	пиле	със	смокини	
има	 и	 авторски	 хрумвания	 −	 руска	 салата	 с	 черен	 хайвер	 и	
маринован	артишок,	поднесена	върху	червено	зеле	и	овку-
сена	с	лайка	или	пък	задушен	в	лозови	листа	лаврак,	овкусен	с	
бял	пипер,	кимион,	червен	лук,	лимон	и	задушени	зеленчуци.		

“Одеон”	 е	 още	 един	 артистичен	 ресторант	 −	 вече	 извън	
Стария	 град.	 На	 пъпа	 на	 Пловдив,	 точно	 до	 разкрития	 през	
2004	 година	 малък	 античен	 театър.	 Ресторантът	 на	 елегант-
ния	семеен	хотел	е	любимо	място	на	хора	от	градския	елит	−		
вероятно	 поради	 едновременно	 изисканата	 си	 и	 домашна	
атмосфера.	Част	от	масите	на	лятната	градина	гледат	към	раз-
копките,	а	салонът	изпълнява	и	ролята	на	малка	художествена	
галерия.	Тук	храната	е	семпла,	с	чисти	вкусове	и	приготвена	от	
чудесни	продукти,	без	претенции	за	следване	на	модни	тен-
денции	и	без	стремеж	към	някаква	особена	креативност.	

виното във фокус 

“Фадо”	 е	 може	 би	 най-кулинарното	 място	 в	 Пловдив.	 И	
най-нестандартното.	Поне	като	местоположение.	Постоянните	
клиенти	 на	 ресторанта	 във	 фабриката	 за	 обувки	 със	 същото	
име	принадлежат	на	кръга	от	ценители	и	изминават	доста	път	
до	“Кукленско	шосе”	12,	за	да	похапнат.	Ресторантът	е	с	удобен	
и	модерен,		италиански	тип	интериор.	От	бутилките,	кулинар-
ните	книги	и	гурме	съставките,	изложени	във	витрини,	веднага	
става	ясно,	че	тук	храната	се	третира	като	изкуство.	Сред	атрак-
тивните	предложения	са	различно	овкусени	току-що	изпечени	
хлебчета,	забележително	ризото	с	манатарки,	френската	кла-
сика	−	охлюви	с	масло	и	чесън,	патешко	и	еленско.	

“Хемингуей”	може	би	е	най-старият	по-изискан	ресторант	
в	Пловдив	и	е	много	приятно	да	се	увериш,	че	доста	добре	
поддържа	 своята	 класа.	 Собствениците	 са	 страстни	 вино-
ценители	и	познавачи,	така	че	там	изборът	на	вина	е	богат	
и	добър.	Няколкото	ястия	от	обедното	меню	са	вкусни,	а	и	
вечер	 рибните	 и	 други	 специалитети	 в	 средиземноморски	
стил	са	на	ниво.

италианската връзка 

В	Града	на	тепетата,	или	по-точно	в	Града	на	изчезващите	
тепета,	живеят	и	работят	доста	италианци	и	това	личи	по	мно-
гобройните	 автентични	 италиански	 ресторанти.	 Всъщност	
човек	би	очаквал	да	са	повече.	“При	Лино”,	настанил	се	в	необи-
чайната	и	изящна	сграда	на	стара	синагога,	вече	доста	години	
предлага	качествени	прошуто,	сирена	и	други	деликатеси	от	
Италия.	Много	добри	са	домашно	печените	хлябове,	пастата	с	
по-семпли	сосове	и	патладжанът	на	фурна	“Пармиджана”.	Ита-
лианец	е	и	собственикът	на	кварталния	“Пикантино”	−	типично,	
семейно,	непретенциозно,	дори	леко	кичозно,	но	уютно	място	
за	хранене	с	автентични	пици	и	паста.

Последното	 италианско	 откритие	 за	 пловдивските	
гурме	ценители	се	нарича	“Остерия	Ла	Фавола”.	Ресторантът	
предстои	да	се	докаже,	но	засега	заявката	е	много	висока	−	
талятелите	с	неро	ди	сепия	(мастило	на	сепия,	използвано	в	
средиземноморската	кухня)	и	морски	дарове	и	тортелините	
със	заешко	рагу	в	бульон	са	забележителни.		

контрасти в захарен сироп 

Заради	някогашното	смесване	на	етносите	в	града,	заради	
стръмните	 сокаци	 и	 даже	 заради	 името	 на	 едно	 от	 тепетата,	

σούπα	 από	 Brie	 με	 αχλάδι,	 καρύδια	 και	 βανίλια	 ή	 μοσχαρίσιο	
φιλέτο	με	σάλτσα	από	μαϊντανό.	Όπως	επίσης	γλυκό	κουταλιού	
από	τις	συκιές	στον	κήπο	ή	άλλα	εδέσματα	όπως	το	κεχριμπαρί	
χαβιάρι	από	ψάρι	σαλβελίνο.			

Η	λίστα	κρασιών	είναι	μεγάλη	και	επαγγελματικά	φτιαγμένη	
και	η	εξυπηρέτηση	επιπέδου.	Μπορεί	κανείς	να	γίνει	μάρτυρας	
και	του	εξής	μικρού	σόου:	τα	πιάτα	σερβίρονται	την	ίδια	στιγμή	
σε	 όλους	 στο	 τραπέζι	 και	 οι	 σερβιτόροι	 σηκώνουν	 τα	 καπάκια	
ταυτόχρονα.	

Η	 ομάδα	 του	“Bacchus”	 προφανώς	 δεν	 είναι	 η	 μοναδική	
εμπνευσμένη	από	τα	φαγητά	του	“Χέμπρος”	−	το	Νοέμβριο	ενέ-
πνευσαν	τον	Al	di	Meola	και	τρεις	ντόπιους	τζαζ	μουσικούς	να	
κάνουν	αυθόρμητα	ένα	jam	session	μέσα	στο	εστιατόριο	όπου	
πήγαν	για	δείπνο	μετά	από	τη	συναυλία	τους	στην	πόλη.

Τώρα	πρόσφατα,	στον	πιο	κεντρικό	δρόμο	της	Παλιάς	πόλης	
“Σαμπόρνα”	εμφανίστηκε	άλλο	ένα	αστικοποιημένο	εστιατόριο	
κλάσης	 του	 στιλ	 του	 Πλόβντιβ,	 το	“Φιλιππούπολις”.	 Στο	 ισόγειο	
του	 σπιτιού	 του	 Χατζή	 Αλέκο	 της	 εποχής	 της	 Αναγέννησης,	 το	
εστιατόριο	διαθέτει	ένα	από	τα	πιο	γοητευτικά	μπαλκόνια	στην	
Παλιά	πόλη	και	είναι	μέρος	της	γκαλερί,	στην	οποία	έχει	μετατρα-
πεί	το	αναπαλαιωμένο	και	εντυπωσιακά	επιπλωμένο	σπίτι.			

Χάρη	στους	φιλόδοξους	και	προφανώς	ικανούς	ανθρώπους	
που	το	διαχειρίζονται,	το	εστιατόριο	ήδη	βρίσκεται	στο	επίπεδο	
ολοκληρωμένου	 χώρου	 τέχνης,	 όπου	 μεταξύ	 άλλων	 εκτίθενται	
πίνακες	 καλλιτεχνών	 όπως	 οι	 Τσάνκο	 Λαυρένοφ	 και	 Νταβίντ	
Πέρετς	ή	οι	Νταναήλ	Ντέτσεφ	και	Καζάκοφ.			

Πέρα	από	κάποια	πολύ	πετυχημένα	κλασικά	πιάτα,	όπως	το	
αρνί	 με	 σπανάκι,	 βασικός	 προσανατολισμός	 είναι	 η	 fusion	 κου-
ζίνα	και,	μαζί	με	πιο	δημοφιλείς	συνταγές	όπως	το	κοτόπουλο	με	
σύκα,	υπάρχουν	και	πρωτότυπες	ιδέες,	όπως	η	ρωσική	σαλάτα	με	
μαύρο	χαβιάρι	και	μαριναρισμένες	αγκινάρες,	σερβιρισμένη	πάνω	
σε	 κόκκινο	 λάχανο	 με	 χαμομήλι	 ή	 βρασμένο	 σε	 αμπελόφυλλα	
λαβράκι	με	άσπρο	πιπέρι,	κύμινο,	κόκκινο	κρεμμύδι,	λεμόνι	και	
αχνιστά	λαχανικά.	

Το	“Οντεόν”	είναι	άλλο	ένα	καλλιτεχνικό	εστιατόριο	και	βρί-
σκεται	εκτός	της	Παλιάς	πόλης,	στο	κέντρο	του	Πλόβντιβ,	ακρι-
βώς	δίπλα	στο	μικρό	αρχαίο	θέατρο	που	αναπαλαιώθηκε	το	2004.	
Το	εστιατόριο	του	κομψού	ξενοδοχείου	είναι	αγαπημένο	σημείο	
για	τους	ανθρώπους	της	αστικής	ελίτ	−	πιθανότατα	λόγω	της	ταυ-
τόχρονα	πολυτελούς	και	σπιτικής	ατμόσφαιρας.	Κάποια	από	τα	
τραπέζια	στον	καλοκαιρινό	κήπο	βλέπουν	προς	τις	ανασκαφές,	
ενώ	το	σαλόνι	παίζει	το	ρόλο	μιας	μικρής	γκαλερί.	Εδώ	τα	φαγητά	
είναι	 απλά,	 με	 καθαρές	 γεύσεις	 και	 φτιάχνονται	 με	 εξαιρετικά	
υλικά,	χωρίς	αξίωση	να	ακολουθούν	τάσεις	της	μόδας	και	χωρίς	
φιλοδοξία	για	κάποια	ιδιαίτερη	δημιουργικότητα.	



το κρασί στο επίκεντρο 

Το	 “Φάντο”	 είναι	 ίσως	 το	 πιο	 αφοσιωμένο	 στη	 μαγειρική	
σημείο	 στο	 Πλόβντιβ.	 Και	 το	 πιο	 ασυνήθιστο,	 τουλάχιστον	 σαν	
τοποθεσία.	Οι	τακτικοί	πελάτες	του	εστιατορίου	στο	εργοστάσιο	
υποδημάτων	με	το	ίδιο	όνομα	διανύουν	μακρύ	δρόμο	μέχρι	το	
νούμερο	12	της	οδού	“Κούκλενσκο	σοσέ”	για	να	φάνε	και	ανή-
κουν	στον	κύκλο	των	ειδημόνων.	Το	εστιατόριο	είναι	άνετο	και	
μοντέρνο	 με	 ιταλικού	 τύπου	 εσωτερικό.	 Από	 τα	 μπουκάλια,	 τα	
βιβλία	μαγειρικής	και	τα	συστατικά	gourmet	που	εκτίθενται	σε	
βιτρίνες,	αμέσως	γίνεται	σαφές	ότι	το	φαγητό	εδώ	αντιμετωπίζε-
ται	ως	τέχνη.	Μεταξύ	των	προτάσεων	που	κάνουν	εντύπωση	είναι	
τα	φρεσκοψημένα	ψωμάκια,	το	καταπληκτικό	ριζότο	με	μανιτά-
ρια,	 το	 κλασικό	 γαλλικό	 πιάτο	 από	 σαλιγκάρια	 με	 βούτυρο	 και	
σκόρδο,	η	πάπια	και	το	κρέας	ελαφιού.	

Το	“Χέμινγουεϊ”	είναι	ίσως	το	πιο	παλιό	εκλεπτυσμένο	εστια-
τόριο	στο	Πλόβντιβ	και	είναι	πολύ	ευχάριστο	να	βεβαιωθείς	πόσο	
καλά	διατηρεί	το	επίπεδό	του.	Οι	 ιδιοκτήτες	είναι	αφοσιωμένοι	
λάτρεις	και	γνώστες	του	κρασιού,	οπότε	η	επιλογή		των	κρασιών	
είναι	πλούσια	και	προσεγμένη.	Τα	πιάτα	του	μεσημεριανού	μενού	
είναι	νόστιμα	και	τα	βράδια	τα	ψάρια	και	οι	υπόλοιπες	σπεσιαλιτέ	
σε	μεσογειακό	στιλ	είναι	υψηλού	επιπέδου.

το ιταλικό “κοννέ” 

Στην	“Πόλη	των	λοφίσκων”,	ή	καλύτερα	στην	“Πόλη	των	εξα-
φανισμένων	λοφίσκων”,	 ζουν	και	δουλεύουν	αρκετοί	 Ιταλοί	και	
αυτό	ήδη	αντικατοπτρίζεται	στα	πολλά	αυθεντικά	 ιταλικά	εστι-
ατόρια.	Στην	ουσία	θα	περίμενε	κανείς	να	είναι	ακόμη	περισσό-
τερα.	Το	“Πρι	Λίνο”	 (Στου	Λίνο),	που	βρίσκεται	στο	ασυνήθιστο	
και	κομψό	κτίριο	μιας	παλιάς	συναγωγής,	εδώ	και	πολλά	χρόνια	
προσφέρει	εξαιρετικό	prosciutto,	τυριά	και	άλλα	εδέσματα	από	
την	Ιταλία.	Πολύ	καλά	είναι	τα	σπιτικά	ψωμιά,	η	πάστα	με	τις	απλές	
σάλτσες	και	η	μελιτζάνα	στο	φούρνο	“Παρμιτζάνα”.	 Ιταλός	είναι	
και	ο	ιδιοκτήτης	του	εστιατορίου	της	γειτονιάς	“Πικαντίνο”	−	ένα	
τυπικό,	 οικογενειακό,	 χωρίς	 αξιώσεις,	 ακόμα	 και	 ελαφρώς	 κιτς,	
αλλά	άνετο	μέρος	όπου	μπορεί	κανείς	να	φάει	πίτσες	και	πάστα.

Η	 τελευταία	 ιταλική	 ανακάλυψη	 για	 τους	 λάτρεις	 του	
gourmet	 στο	 Πλόβντιβ	 ονομάζεται	“Οστερία	 λα	 Φαβόλα”.	Το	
εστιατόριο	είναι	ακόμα	πολύ	καινούριο,	αλλά	προς	το	παρόν	
κάνει	πολύ	καλή	εντύπωση	με	τις	ταλιατέλες	με	Nero	di	Sepia	
(μελάνι	από	σουπιά	που	χρησιμοποιείται	στην	μεσογειακή	κου-
ζίνα)	και	θαλασσινά	και	τα	τορτελίνια	με	ραγκού	από	κουνέλι	σε	
ζωμό	να	είναι	καταπληκτικά.	

Αντιθέσεις σε σιρόπι ζάχαρης 

Λόγω	της	παλιάς	ανάμειξης	των	εθνών	στην	πόλη,	λόγω	των	
ανηφορικών	σοκακιών	και	ακόμη	και	λόγω	του	ονόματος	ενός	από	
τους	λοφίσκους,	το	Ταξίμ,	το	Πλόβντιβ	κατά	κάποιον	τρόπο	θυμίζει	
την	Κωνσταντινούπολη.	Όχι	σε	κλίμακα	και	πληθυσμό	φυσικά,	αλλά	
στην	ποικιλία	των	στρωμάτων	της	ιστορίας.	Με	τον	ίδιο	τρόπο	και	
εδώ	τα	ανατολίτικα	γλυκά	είναι	δημοφιλή.	Λένε	ότι	το	ζαχαροπλα-
στείο	στο	σταθερό	παλιό	“Τριμόντσιουμ”	είναι	ο	κατάλληλος	χώρος	
για	 να	 φάει	 κανείς	 καζαν	 ντιμπί	 −	 πούντιγκ	 με	 ελαφριά	 κρούστα	
από	καμένη	ζάχαρη	από	τη	μία	πλευρά	και	φτιαγμένο	από	γάλα	και	
κρέας	κοτόπουλου,	το	οποίο	στο	παρελθόν	θεωρούσαν	μια	από	τις	
κορυφές	 στην	 τουρκική	 ζαχαροπλαστική.	 Οι	 ζαχαροπλάστες	 του	
ξενοδοχείου	 φτιάχνουν	 και	 κάποια	 αυστροουγγρικά	 επιδόρπια,	
από	στα	οποία	η	τούρτα	Garash	είναι	πολύ	καλή.	

Αν	 αναρωτιέστε	 τι	 άλλο	 θα	 μπορούσε	 να	 βαπτιστεί	
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Таксим,	Пловдив	в	известен	смисъл	напомня	Истанбул.	Не	по	
мащаби	и	многолюдие,	но	по	пъстрота	и	многообразие	на	плас-
товете	история.	По	същия	начин	и	тук	ориенталските	сладкиши	
са	на	почит.	Казват,	че	сладкарницата	на	солидния	стар	“Тримон-
циум”	е	вярното	място,	където	да	се	яде	казандиби	−	леко	кара-
мелизиран	от	едната	страна	пудинг	от	мляко	и	пилешко	месо,	
считан	в	миналото	за	един	от	върховете	на	отоманското	слад-
карство.	Сладкарите	на	хотела	правят	и	някои	австро-унгарски	
десерти,	сред	които	гарашът	е	доста	добър.	

Ако	се	чудите	какво	още	би	могло	да	бъде	кръстено	“Бътер-
флай”,	отговорът	е	−	гръцка	сладкарница.	Тази	се	намира	в	нача-
лото	на	квартал	“Капана”.	Голяма	е	и	с	не	твърде	чаровна	обста-
новка,	но	тулумбите,	тригуните	и	баклавите	привличат	много	
народ	тук.	“Дриймс”	пък	се	нарича	една	симпатична	сладкар-
ница	отново	на	“Главната”,	където	сами	правят	десертите	си	−		
пак	смес	от	ориенталска	и	средноевропейска	традиция.	

Най-шумното,	 оживено	 и	 претъпкано	 място	 за	 сладки	 (в	
случая	 и	 ледени)	 удоволствия	 е	 в	 италианския	 сладоледен	
салон	Afreddo,	съвсем	в	началото	на	главната,	между	площада	
на	Централна	поща	и	театъра.	Това	си	е	типична	модерна	сла-
доледаджийница,	с	огромен	бар	и	декоративно-индустриални	
тръби	по	тавана.	Обслужването	е	точно	и	бързо,	а	палитрата	от	
сладоледи	е	наистина	богата,	при	това	вкусът	им	се	доближава	
до	италианския	оригинал,	само	са	малко	по-тежички.	

Всичко	изречено	дотук	може	да	е	полезно,	но	в	случая	с	
Пловдив	е	многословно.	Просто	станете	една	събота,	качете	
се	на	колата,	без	да	закусвате,	и	тръгнете.	Стигнете	ли	в	Плов-
див,	стомахът	и	носът	ви	ще	ви	отведат	където	трябва.			

“Butterfly”,	 η	 απάντηση	 είναι	 «ελληνικό	 ζαχαροπλαστείο».	
Το	τελευταίο	βρίσκεται	στην	αρχή	του	δήμου	“Καπάνα”.	Είναι	
μεγάλο	και	με	όχι	πάρα	πολύ	γοητευτική	ατμόσφαιρα	αλλά	οι	
τουλούμπες,	 τα	 γαλακτομπούρεκα	 και	 οι	 μπακλαβάδες	 προ-
σελκύουν	εδώ	πολλούς	ανθρώπους.	“Dreams”	λέγεται	ένα	χαρι-
τωμένο	 ζαχαροπλαστείο	 ξανά	 στον	 “Κεντρικό”	 δρόμο,	 όπου	
μόνοι	τους	φτιάχνουν	τα	γλυκά	τους	−	και	πάλι	ένα	μείγμα	από	
ανατολίτικη	και	μεσογειακή	παράδοση.	

Το	 πιο	 θορυβώδες,	 ζωντανό	 και	 γεμάτο	 μαγαζί	 για	 επι-
δόρπια	(σε	αυτή	την	περίπτωση	−	παγωμένα)	είναι	το	ιταλικό	
κέντρο	 για	 παγωτά	“Afreddo”,	 που	 βρίσκεται	 στην	 αρχή	 του	
κεντρικού	δρόμου	ανάμεσα	στην	πλατεία	“Τριμόντσιουμ”	και	
στο	θέατρο.	Στην	ουσία	είναι	ένα	τυπικό	σύγχρονο	κατάστημα	
παγωτού	 με	 τεράστιο	 μπαρ	 και	 διακοσμητικούς	 βιομηχανι-
κούς	σωλήνες	στο	ταβάνι.	Η	εξυπηρέτηση	είναι	γρήγορη	και	
ακριβής,	και	η	επιλογή	των	παγωτών	είναι	πραγματικά	πλού-
σια	καθώς	η	γεύση	τους	πλησιάζει	την	αυθεντική	ιταλική,	μόνο	
ελαφρώς	πιο	βαριά.	

Όλα	τα	παραπάνω	μπορεί	να	είναι	χρήσιμα,	αλλά	στην	περί-
πτωση	 του	 Πλόβντιβ	 είναι	 απλά	 περιττές	 λεπτομέρειες.	 Απλά	
σηκωθείτε	κάποιο	Σάββατο,	μπείτε	στο	αυτοκίνητο	χωρίς	να	φάτε	
πρωινό	και	ξεκινήστε.	Μόλις	φτάσετε	στο	Πλόβντιβ,	το	στομάχι	
και	η	μύτη	σας	θα	σας	πάνε	όπου	πρέπει.		

Ресторанти

•	 “одеон”,	ул.	“Отец	Паисий”	40,	тел.	032	622	065
•	 “фадо”,	бул.	“Кукленско	шосе”	12,	тел.	032	606	593
•	 “Хеброс”,	ул.	“Константин	Стоилов”	51A,	тел.	032	260180
•	 “Хемингуей”,	ул.	“Гурко”	10,	тел.	032	267	350
•	 “амстердам”,	ул.	“К.	Стоилов”	10,	тел.	032	629	953
•	 “При лино”,	бул.	“6-ти	септември”	135,	тел.	032	631	751
•	 “Пикантино”,	ул.	“Родопи”	67,	тел.	032	628	393
•	 “остерия ла фавола”,	ул.	“Йоаким	Груев”,	Делови	

център,	тел.	032	275	670
•	 “мемори”,	пл.	“Съединение”,	тел.	626103,	0888	145	258
•	 “филипополис”,	ул.	“Съборна”	29,	тел.	032	624	851
•	 “класик”,	бул.	“Източен”	22,	тел.	032	638	018
•	 “Гастро кинг”,	ул.	“Г.	Измирлиев”	61,	тел.	032	645	545
•	 “ереван”,	ул.	“Отец	Паисий”,	тел.	032	650	041
•	 “бразилия”,	ул.	“Филипово”	1,	тел.	032	966	050

сладкарници, кафенета

•	 Хотел “тримонциум”,	ул.	“Капитан	Райчо”	2,	
	 тел.	032	605	028
•	 “бътерфлай”,	ул.	„Йоаким	Груев“	3,	тел.	032	630	689
•	 Dreams,	ул.	“Княз	Ал.	Батенберг“	42,	тел.	032	627	142
•	 “афредо” − сладоледена къща,	ул.	„Гладстон“	2,	

тел.	032	627633,	032	699	977
•	 artnewcafe,	ул.	“Отец	Паисий”	38,	тел.	032	623	895;	

0888	520	375
•	 “вартабедян”,	бул.	“Шести	септември”	184,	
	 тел.	0898	627	172;	0878	154	520

Εστιατόρια

•	 “οντεόν”,	οδ.	“Οτέτς	Παΐση”	40,	τηλ.	032	622	065
•	 “φάντο”,	λεωφ.	“Κούκλενσκο	σοσέ”	12,	τηλ.	032	606	593
•	 “χέμπρος”,	οδ.	“Κωνσταντίν	Στοΐλοφ”	51A,	
	 τηλ.	032	260	180
•	 “χέμινγουεϊ”,	οδ.	“Γκούρκο”	10,	τηλ.	032	267	350
•	 “Άμστερνταμ”,	οδ.	“Κωνσταντίν	Στοΐλοφ”	10,	
	 τηλ.	032	629	953
•	 “Πρι λίνο”,	λεωφ.	“6	Σεμπτέμβρη”	135,	τηλ.	032	631	751
•	 “Πικαντίνο”,	οδ.	“Ροντόπι”	67,	τηλ.	032	628	393
•	 “οστερία λα φαβόλα”,	οδ.	“Ιωακήμ	Γκρούεφ”,	
	 Business	Center,	τηλ.	032	275	670
•	 “μέμορι”,	πλατεία	“Σαεντινένιε”,	τηλ.	626103,	0888	145	258
•	 “φιλιππούπολις”,	οδ.	“Σαμπόρνα”	29,	τηλ.	032	624	851
•	 “κλασίκ”,	λεωφ.	“Ίζτοτσεν”	22,	τηλ.	032	638	018
•	 “Gastro King”,	οδ.	“Γκεόργκι	Ιζμιρλίεφ”	61,	
	 τήλ.	032	645	545
•	 “Ερεβάν”,	οδ.	“Οτέτς	Παΐση”,	τηλ.	032	650	041
•	 “βραζιλία”,	οδ.	“Φίλιποβο”	1,	τηλ.	032	966	050

Ζαχαροπλαστεία, καφέ

•	 ξενοδοχείο “τριμόντσιουμ”,	οδ.	“Καπιτάν	Ράιτσο”	2,	
	 τηλ.	032	605	028
•	 “Butterfly”,	οδ.	“Ιωακήμ	Γκρούεφ”	3,	τηλ.	032	630	689
•	 “Dreams”,	οδ.	“Κνιάζ	Αλ.	Μπάτενμπέργκ”	42,	
	 τηλ.	032	627	142
•	 “afreddo” − κατάστημα παγωτού,	οδ.	“Gladstone”	2,
	 	τηλ.	032	627633,	032	699	977
•	 “artnewcafe”,	οδ.	“Οτέτς	Παΐση”	38,	τηλ.	032	623	895;	
	 0888	520	375
•	 “βαρταμπεντιάν”,	λεωφ.	“6	Σεμπτέμβρη”	184,	
	 τηλ.	0898	627	172;	0878	154	520
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Предстоящи събития
18-21 март 2009 г.
Място:	Панаирно	градче,	Пловдив,	България
Винария – Международна изложба за винарство и 
лозарство; Фестивал на виното
Организатор:	Международен	панаир	–	Пловдив,	Е	21	АД
http://www.fair.bg/bg/events/vinaria2009bg.htm

25-31 март 2009 г.
Място:	НДК,	София,	България
Стройко �000: Търговско изложение за архитектура, 
строителство и обзавеждане
Организатор:	Мини	Арт
http://www.fair.bg/bg/events/vinaria2009bg.htm

6-8 април 2009 г.
Място:	НДК,	София,	България
Пети международен конгрес за енергийна ефектив-
ност и възобновяеми енергийни източници
Организатор:	Виа	Експо	ЕООД
http://www.events.bg/bg/articles/view/4405/5-ти-меж-
дународен-конгрес-за-енергийна-ефективност-ЕЕ-и-
възобновяеми-енергийни-източници-ВЕИ

22-23 април 2009 г.
Място:	Прага,	Чехия
Трета годишна конференция „Възможности за 
инвестиции в частния банков сектор в ЦИЕ”
Организатор:	Jacob	Fleming	Conferences
http://www.jacobfleming.com/conferences/financial/3rd-annual-
investment-opportunities-in-the-cee-private-banking#eve_sum

24-26 април 2009 г.
Място:	Интер	експо	и	конгресен	център	−	София,	България
BalPex: Изложение за недвижими имоти
Организатор:	BalPEx,	Булгарреклама
http://www.balpex.eu/

12-13 май 2009 г.
Място:	Хотел	„Хилтън”,	Атина,	Гърция
Годишен конгрес „Пътят към Копенхаген: Борба с 
климатичните промени и енергийна сигурност в и 
извън Югоизточна Европа”
Организатор:	Financial	Times
http://www.ftglobalevents.com/athenssummit/overview.asp

18-19 май 2009 г.
Място:	Хотел	„Електра	Палас”,	Солун,	Гърция
шеста международна конференция – Корпоративни 
системи, счетоводство и логистика �00� (iCeSal �00�) 
Организатор:	Факултет	по	счетоводство	и	факултет	по	логистика	
към	Александрийския	университет	по	технологично	обучение
http://www.icesal.org/index.html

Επερχόμενες εκδηλώσεις
18-21 Μαρτίου 2009
Τόπος:	Εκθεσιακό	Κέντρο,	Πλόβντιβ,	Βουλγαρία
vinaria − Διεθνής Έκθεση οινοποιίας και 
αμπελουργίας, φεστιβάλ του κρασιού
Διοργανωτής:	Διεθνής	Έκθεση	−	Πλόβντιβ,	Ε	21	S.A.
http://www.fair.bg/bg/events/vinaria2009bg.htm

25-31 Μαρτίου 2009
Τόπος:	Μέγαρο	Πολιτισμού,	Σόφια,	Βουλγαρία
Stroyko �000: Εμπορική έκθεση για αρχιτεκτονική, 
κατασκευή και επίπλωση
Διοργανωτής:	Mini	Art
http://www.fair.bg/bg/events/vinaria2009bg.htm

6-8 Απριλίου 2009
Τόπος:	Μέγαρο	Πολιτισμού,	Σόφια,	Βουλγαρία
Πέμπτο διεθνές συνέδριο για την ενεργειακή απόδοση 
και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  
Διοργανωτής:	Via	Expo	Ltd
http://www.events.bg/bg/articles/view/4405/5-ти-меж-
дународен-конгрес-за-енергийна-ефективност-ЕЕ-и-
възобновяеми-енергийни-източници-ВЕИ

22-23 Απριλίου 2009
Τόπος:	Πράγα,	Τσεχία
Τρίτο Ετήσιο συνέδριο «Ευκαιρίες για επενδύσεις στον 
ιδιωτικό τραπεζικό τομέα στην ΚαΕ»
Διοργανωτής:	Jacob	Fleming	Conferences
http://www.jacobfleming.com/conferences/financial/3rd-annual-
investment-opportunities-in-the-cee-private-banking#eve_sum

24-26 Απριλίου 2009
Τόπος:	Inter	Expo	Center,	Σόφια,	Βουλγαρία
BalPex: Έκθεση ακινήτων
Διοργανωτής:	BalPEx,	Bulgarreklama
http://www.balpex.eu/

12-13 Μαΐου 2009
Τόπος:	Ξενοδοχείο	Hilton,	Ελλάδα
Ετήσιο συνέδριο «ο δρόμος προς την Κοπεγχάγη: 
Καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και ενεργειακή 
ασφάλεια μέσα και έξω από τη νοτιοανατολική Ευρώπη»
Διοργανωτής:	Financial	Times
http://www.ftglobalevents.com/athenssummit/overview.asp

18-19 Μαΐου 2009
Τόπος:	Ξενοδοχείο	Electra	Palace,	Θεσσαλονίκη,	Ελλάδα
Έκτο Διεθνές συνέδριο − Εταιρικά συστήματα, λογιστική 
και logistics �00� (iCeSal �00�) 
Διοργανωτής:	Τμήμα	Λογιστικής	και	Τμήμα	Logistics	του	
Πανεπιστημίου	της	Αλεξάνδρειας
http://www.icesal.org/index.html
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„блуПойНт”	е	европейски	лидер	в	производството	на	
бански	костюми,	дамско	и	спортно	облекло.	Структурно	
фирмата	с	персонал	от	1	500	души	се	дели	на	три	подраз-
деления:	производство	за	фирми	със	собствени	марки;	
за	фирми	с	лиценз	за	производство	на	маркови	дрехи	и	
производство	 на	 продукти	 собствена	 марка.	 Сред	 кли-
ентите	 на	 фирмата	 са	„Готекс”,	„Калвин	 Клайн”,	„Адидас”,	
„Гап”,	„Сара	 Лий”.	 С	 банските	 си	 костюми,	„Блупойнт”	 бе	
ексклузивният	партньор	на	Олимпиада	2004,	както	и	на	
списание	„Плейбой”	в	САЩ.

„иННова” ад е	гръцка	компания,	развиваща	дейност	
в	сектора	телекомуникации	и	информационни	техноло-
гии.	С	централа	в	Гърция	и	офиси	в	Албания,	Армения,	
Белгия,	България,	Кипър	и	Люксембург,	компанията	пре-
доставя	услуги	на	клиенти	от	цяла	Европа.	В	дългосро-
чен	план,	фирмата	планира	разрастване	в	Близкия	изток.	
Фирмата	 специализира	 в	 сферите:	 информационна	 и	
мрежова	сигурност;	услуги	с	добавена	стойност	и	счето-
водни	програми;	съхранение	на	данни;	професионални	
услуги.

„Рилатекс” оод	 е	 създадена	 от	 гръцкия	 бизнесмен	
Георгиос	Скурас	и	неговата	съпруга.	Фирмата	шие	елитна	
конфекция,	 предимно	 дамско	 облекло,	 за	 пазарите	 на	
Германия,	други	европейски	страни	и	САЩ.	За	11	години	
дейност,	„Рилатекс”	изгражда	партньорства	с	престижни	
марки	като	„Бети	Баркли”,	„Гари	Вебер”,	„Динотекс”.		Разпо-
лага	със	собствен	завод	в	град	Рила,	който	дава	работа	на	
450	души.

H	BLUepOint συγκαταλέγεται	ανάμεσα	στις	μεγαλύτερες	
κατασκευάστριες	 εταιρείες	 μαγιό,	 εσωρούχων	 και	 ειδών	
γυμναστικής	 στην	 Ευρώπη.	 H	 εταιρεία	 έχει	 ανθρώπινο	
δυναμικό	1.500	ατόμων	και	τα	έσοδα	της	εταιρείας	προέρ-
χονται	σχεδόν	αποκλειστικά	από	τρεις	τομείς:	Private	Label,	
Licensed	 products	 και	 τη	 φίρμα	 Bluepoint.	 Μεταξύ	 των	
πελατών	 της	 εταιρείας	 είναι	 Gottex,	 Calvin	 Klein,	 Adidas,	
Gap,	Sara	Lee.	Με	τα	μαγιό	της	η	Bluepoint	ήταν	ο	αποκλει-
στικός	εταίρος	για	τα	προϊόντα	Αθήνα	2004	καθώς	και	του	
περιοδικού	Playboy	στις	ΗΠΑ.

Η	 innOVa sa	 	 είναι	 ελληνική	 εταιρεία	 που	 δραστηριοποι-
είται	 στο	 χώρο	 των	 τηλεπικοινωνιών	 και	 των	 τεχνολογιών	
πληροφορικής.	Με	έδρα	στην	Ελλάδα	και	γραφεία	σε	Αλβα-
νία,	Αρμενία,	Βέλγιο,	Βουλγαρία,	Κύπρο	και	Λουξεμβούργο,	η	
εταιρεία	παρέχει	υπηρεσίες	σε	πελάτες	από	όλη	την	Ευρώπη.	
Σε	 μακροπρόθεσμο	 ορίζοντα,	 η	 εταιρεία	 σχεδιάζει	 να	 επε-
κταθεί	στη	Μέση	Ανατολή.	Η	εταιρεία	ειδικεύεται	στους	εξής	
κλάδους:	 ασφάλεια	 δικτύων	 και	 πληροφοριών,	 υπηρεσίες	
προστιθέμενης	αξίας	και	λογιστικών	προϊόντων	λογισμικού,	
αποθήκευση	δεδομένων,	επαγγελματικές	υπηρεσίες.

Η	 riLateX LtD	 ιδρύθηκε	 από	 τον	 επιχειρηματία	 Γεώργιο	
Σκούρα	και	τη	σύζυγό	του.	Η	εταιρεία		κατασκευάζει	ρούχα	
υψηλής	ποιότητας,	κυρίως	γυναικεία	για	τις	αγορές	της	Γερ-
μανίας,	άλλων	ευρωπαϊκών	χωρών	και	των	ΗΠΑ.	Μέσα	σε	11	
χρόνια	δραστηριότητας	η	Rilatex	έχει	χτίσει	συνεργασίες	με	
επώνυμα	σήματα	όπως	Betty	Berkley,	Gary	Weber,	Dinotex.		
Διαθέτει	 ιδιόκτητο	 εργοστάσιο	 στην	 πόλη	 Ρίλα	 το	 οποίο	
απασχολεί	450	άτομα.

Нови	членове	
на	ГБСБ

τα νέα μέλη του hBcB

Rilatex






