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ακίνητα, μεταφορές, γεωργία, περιβάλλον

  36 σΤο ΕΠικΕνΤρο
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πρωτεύουσα

 38 μΕλη

Η GLOBUL επενδύει 9 εκ ευρώ σε Κέντρο 
Ελέγχου και Διαχείρισης του δικτύου 
„Cleves” - το καλύτερο portfolio διαμερισμάτων 
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H Alpha Bank προωθεί την ψυχαγωγία μέσω του 
αθλητισμού στη Βουλγαρία. 
Το αθλητικό πανόραμα διοργανώθηκε από την 
M3 Communications
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Μετά από μια ολόκληρη σκοτεινή δεκαετία 
για το βουλγαρικό κρασί τα τελευταία χρόνια 
αμπελουργοί και οινοποιοί αύξησαν τους 
αμπελώνες της χώρας κατά το ένα τρίτο. Για το 
βουλγαρικό κρασί αυτή είναι και η έναρξη μιας 
νέας εποχής
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Лятото е сезонът на слънцето и морето. Всеки 
копнее за почивка на лазурен бряг, в чиято дале-
чина бавно се движи ферибот, преследван от ято 
гларуси.

Гърция със своите 2 500 острова и хилядолетна 
история предлага много възможности за неза-
бравими мигове и неслучайно страната привлича 
милиони туристи всяко лято. 

България, въпреки че не може да се похвали с 
толкова голяма плажна ивица, е също предпочи-
тано туристическо място за летния сезон. 

Освен забавление за туристите, секторът е 
естествено бизнес и препитание за много хора 
покрай Егейско и Черно море. Поради значимостта 
на сектора и в двете страни, се очаква туризмът 
да изиграе важна роля в съживяването на иконо-
миките. Очакванията са за стабилизиране на броя 
туристи и приходите през настоящия сезон. 

На тези от Вас, на които тепърва предстои дъл-
гоочакваната ваканция с любимите хора, пожела-
ваме приятна почивка и изключителни мигове. 

На тези, които вече успяха да отдъхнат от забър-
заното ежедневие, предлагаме приятно и полезно 
четиво за енергийната политика на България и ЕС 
(стр. 12), новото начало и новата учебна година 
на Гръцкото училище в София (стр. 8), преглед на 
най-важните събития в икономиката на България и 
Гърция (стр. 29), интересна информация за първия 
магазин на IKEA в България (стр. 36), предстоящи 
конференции в Югоизточна Европа, които да 
запазите в календарите си (стр. 47) и поглед върху 
българските вина (стр. 41). 

Очакваме Ви отново в края на месец септември, 
с който ще отбележим началото на активния бизнес 
сезон.

С уважение,
Екипът на „Балкански хоризонти”

Το καλοκαίρι είναι η εποχή της θάλασσας και του ήλιου. 
Ο καθένας διψά για διακοπές σε μια γαλάζια ακτή, που στο 
βάθος της διακρίνεται ένα φέριμποτ μ’ ένα σμήνος γλάρων 
να το ακολουθεί

Η Ελλάδα με τα 2 500 νησιά και την μακραίωνη ιστορία 
προσφέρει πολλές δυνατότητες για αξέχαστες στιγμές και 
όχι τυχαία η χώρα προσελκύει εκατομμύρια τουρίστες κάθε 
καλοκαίρι.

Η Βουλγαρία, παρόλο που δεν μπορεί να παινευτεί για μια 
τόσο μεγάλη ακτογραμμή, είναι επίσης  τουριστικός προορι-
σμός που πολλοί προτιμούν για καλοκαιρινές διακοπές.

Εκτός από αναψυχή ( για τους τουρίστες) ο κλάδος 
είναι ταυτόχρονα επιχείρηση και βιοπορισμός για πολλούς 
ανθρώπους από τα παράλια του Αιγαίου μέχρι και τη Μαύρη 
Θάλασσα. Λόγω της σπουδαιότητας του κλάδου στις δύο 
χώρες, ο τουρισμός αναμένεται να παίξει εξαιρετικά σημα-
ντικό ρόλο στην ανάκαμψη των οικονομιών τους. Οι προβλέ-
ψεις μιλούν για σταθεροποίηση του αριθμού των τουριστών 
και των εσόδων της φετινής σεζόν σε σχέση με πέρσυ.

Σε όλους σας, που πρόκειται να κάνετε τις πολυπόθητες 
διακοπές με τους αγαπημένους ανθρώπους σας, ευχόμαστε 
καλές διακοπές και αξέχαστες στιγμές.

Σε εκείνους από εσάς, που καταφέρατε και ήδη κάνετε 
ανάπαυλα από την καθημερινότητα προσφέρουμε ευχάριστα 
και χρήσιμα άρθρα για την ενεργειακή πολιτική της Βουλ-
γαρίας και της ΕΕ (σελ. 12), το νέα ξεκίνημα αρχή και το νέο 
σχολικό έτος του Ελληνικού σχολείου στη Σόφια (σελ. 8), 
επισκόπηση των σημαντικότερων γεγονότων στην οικονομία 
της Βουλγαρίας και Ελλάδας (σελ. 29), ενδιαφέρουσες πλη-
ροφορίες για το πρώτο κατάστημα της IKEA στη Βουλγαρία 
(σελ. 36), επερχόμενες συνδιασκέψεις στην Νοτιοανατολική 
Ευρώπη για την ατζέντα σας (σελ. 47) και ένα βλέμμα προς 
τα βουλγαρικά κρασιά (σελ. 41). 

Σας αναμένουμε εκ νέου στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν θα 
σχολιάσουμε την αρχή της νέας επιχειρηματικής σεζόν.

Με εκτίμηση
Η ομάδα του „Βαλκανικοί ορίζοντες”

Уважаеми читатели,
Αγαπητοί αναγνώστες,
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Информирайте се! Бъдете активни!” е призивът на 
Европа към България, отправен на информационен 
семинар, посветен на възможностите пред българ-
ския бизнес, които европейската оперативна про-
грама “Конкурентоспособност” предлага. 

Семинарът „Европейският фонд за регионално развитие и 
възможностите за финансиране на българския бизнес 2007-13 
по ОП “Конкурентоспособност”, организиран от Гръцкия бизнес 
съвет в България и Българската търговско-промишлена палата, 
привлече над 150 участници в хотел “Шератон” на 21 юни. Това е 
първото съвместно организирано събитие от ГБСБ и БТПП.

Информационният семинар беше открит от главния 
секретар на съвета Спиридон Аргиропулос. След него встъ-
пителни слова отправиха зам.-министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма Евгени Ангелов, пълномощният 
министър по икономически и търговски въпроси към Посол-
ството на Република Гърция Йоанна Сотираку-Яннарос и Цве-
тан Симеонов, председател на Българската търговско-про-
мишлена палата.

Освен финансиране по еврофондовете, страните-членки на 
ЕС могат да се възползват от опита на съюза в дългосрочното 
планиране на бюджети и проекти, както и от административния 
капацитет, с който той разполага, каза Насос Софос от генерална 
дирекция „Регионална политика” на Европейската комисия. 
Софос представи подробно начина, по който функционират 
структурните и кохезионните фондове на ЕС и предизвикател-
ствата и проблемите в България при прилагането на оператив-
ните програми. Той подчерта, че Европа очаква от България не 
просто да усвоява финансиране, но и да харчи разумно парите. 
„Инвестирайте парите в добри проекти, за да се предизвикат 
ефекти на развитие,” каза Софос и добави, че трябва да се оси-
гури правилно управление на средствата без нередности, 
корупция и измама. Софос призова бизнеса да мисли в перс-

За по-голяма  
конкурентоспособност
на българския бизнес

“Πληροφορηθείτε! Δραστηριοποιηθείτε !” είναι η 
έκκληση της Ευρώπης προς τη Βουλγαρία, απευθυ-
νόμενη σε ενημερωτικό σεμινάριο, αφιερωμένο 
στις δυνατότητες των βουλγαρικών επιχειρήσεων, 
οργανωμένο στα πλαίσια του ευρωπαϊκού επιχει-
ρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα». 

Το σεμινάριο « Το Ευρωπαικό ταμείο περιφερει-
ακής ανάπτυξης και οι δυνατότητες χρηματοδότησης των βουλ-
γαρικών επιχειρήσεων 2007-13» σύμφωνα με το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα”, διοργανωμένο από το Ελλη-
νικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία και το Βουλγα-
ρικό Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο, προσέλκυσε πάνω 
από 150 συμμέτοχους στο ξενοδοχείο Sheraton στις 21 Ιουνίου. 
Το σεμινάριο αποτελεί την πρώτη κοινή εκδήλωση του ΕΕΣΒ με 
το ΒΕΒΕ. 

Το ενημερωτικό σεμινάριο προσφωνήθηκε από τον Γενικό 
Γραμματέα του Συμβουλίου κ. Σπύρο Αργυρόπουλο. Ομιλίες 
παρέθεσαν ο υφυπουργός Οικονομίας, Ενέργειας και Τουρισμού 
της Βουλγαρίας κ.Εβγκένι Ανγκελοβ, η  σύμβουλος ΟΕΥ της Πρε-
σβείας της Ελλάδος κα. Ιωάννα Σωτηράκου- Γιάνναρου και ο κ. 
Τσβετάν Σιμεόνωβ, πρόεδρος του Βουλγαρικού Εμπορικού Βιο-
μηχανικού Επιμελητηρίου.

Εκτός της χρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά ταμεία, οι 
χώρες – μέλη μπορούν να αξιοποιήσουν την εμπειρία της ΕΕ 
στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό προϋπολογισμών και έργων, 
καθώς και το διοικητικό δυναμικό, που διαθέτει, είπε ο Νάσος 
Σοφός από την Γενική διεύθυνση Περιφερειακής πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κ. Σοφός παρουσίασε αναλυτικά τον 
τρόπο, με τον οποίο λειτουργούν τα διαθρωτικά ταμεία και τα 
ταμεία συνοχής της ΕΕ και τις προσκλήσεις και τα προβλήματα 
της Βουλγαρίας στην εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμ-
μάτων. Υπογράμμισε ότι η Ευρώπη αναμένει από τη Βουλγαρία 
όχι απλώς να αξιοποιεί τους πόρους, αλλά και να ξοδεύει συνετά 
τα κονδύλια. «Επενδύστε τα χρήματα σε καλά έργα, για να δείτε 
αποτελέσματα ανάπτυξης» είπε ο κ .Σοφός και πρόσθεσε ότι πρέ-
πει να εξασφαλιστεί σωστή διαχείριση των χρηματικών μέσων 
χωρίς παρατυπίες, διαφθορά και απάτες. Ο κ. Σοφός κάλεσε τις 
επιχειρήσεις να σκέφτονται σε βάθος χρόνου και υπενθύμισε ότι 
ο προϋπολογισμός και οι προτεραιότητες για την περίοδο μετά 
το 2014, θα προταθούν το 2011. 

για μεγαλύτερη 
ανταγωνιστικότητα 

των βουλγαρικών 
επιχειρήσεων
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пектива и напомни, че бюджетът и приоритетите за периода 
след 2014 г. ще бъдат предложени догодина.

По отношение на кохезионната и регионалната политика ЕС 
е една от най-проспериращите икономически зони в света, но 
съществуват огромни различия между неговите 271 региона, 
което отслабва динамиката на съюза и затова е необходима 
политическа воля за намаляване на пропуските в развитието, 
каза той. Европейската комисия и Международният валутен 
фонд имат три съвместни инициативи за увеличаване на инвес-
тициите, подобряване на ефекта от структурните фондове и 
подобряване на капацитета на регионално и национално ниво. 
Програма ДЖАСПЪРС (JASPERS) предлага помощ в подкрепа на 
проекти за европейските региони; програма ДЖЕРЕМИ 
(JEREMIE) се занимава със съвместни европейски ресурси за 
малки и средни предприятия; програма ДЖЕСИКА (JESSICA) 
цели съвместна европейска подкрепа за устойчиви инвестиции 
в градски зони. В момента бюджетът на кохезионната политика 
за България за периода 2007-2013 г. възлиза на 6,852 млрд евро, 
от които 3,205 млрд евро от Европейския фонд за регионално 
развитие. По оперативна програма “Конкурентоспособност” са 
предвидени 988 млн евро.

Сред предизвикателствата пред страната ни, свързани с 
европейските оперативни програми и усвояването на сред-
ствата по тях, Софос спомена липсата на управленска култура, 
бюджетния дефицит в страната, регулаторни проблеми и сла-
бата съдебна система. Като основни проблеми пред бизнеса 
той посочи липсата на мислене в дългосрочен план и на добре 
насочена стратегия, слабото сътрудничество и координация 
между институциите, ограничения подход към иновациите и 
бавното изпълнение на мерките по програмите. Той призова за 
повече усилия за насърчаване на сътрудничеството между 
частния сектор и изследователските институции и посочи сек-
торите на машиностроенето и технологиите като добри при-
мери в тази насока. 

Представители на “Пощенска банка” и “Обединена българ-
ска банка запознаха участниците с ”Работата на банките с евро-
пейските фондове и програма “Конкурентоспособност”.

Илия Караниколов, директорът на отдел “Финансови инсти-
туции и структурни фондове” на “Пощенска банка България”, 
представи текущата позиция и финансовите резултати на бан-
ката, както и възможностите и стратегиите, които “Пощенска 
банка” предлага на бизнеса при финансирането на европро-
екти.

Маринела Колева, мениджър бизнес развитие на “Обеди-
нена българска банка”, представи продуктите и услугите, които 
“Обединена българска банка” предлага на институциите и биз-
неса по програми, съфинансирани от ЕС.

Перспективите пред частния сектор бяха темата на презен-
тацията на Гергана Праматарова от компанията за бизнес кон-
султиране ИКАП България. Компанията подпомага усвояването 
на европейски средства чрез услуги, обединени в четири 
основни групи – услуги, свързани с кредитен риск, маркетинг 
решения, решения за човешки ресурси и управленско консул-
тиране.

Състоялият се информационен семинар отразява основ-
ната цел на Гръцкия бизнес съвет в България да подкрепя диа-
лога между ключови представители на правителството и биз-
неса за постигането на прогресивни икономически политики в 
двете държави. Сред гостите на събитието бяха Н. Пр. Данаи-
Магдалини Куманаку, посланик на Гърция в България, Петрос 
Ефтимиу, представител на гръцкия парламент, както и преста-
вители на неправителствения сектор.  

Όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική και την πολιτική 
συνοχής η ΕΕ είναι μια από τις πλέον προοδευμένες οικονομικές 
ζώνες στον κόσμο, αλλά όπως είπε, υπάρχουν μεγάλες διαφορές 
μεταξύ των 271 περιοχών της, που μειώνει την δυναμική της 
Ένωσης και γι’ αυτό χρειάζεται πολιτική βούληση μείωσης των 
ανομοιοτήτων . Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισμα-
τικό Ταμείο έχουν τρεις από κοινού πρωτοβουλίες για αύξηση 
των επενδύσεων, βελτίωση του αποτελέσματος των διαρθρωτι-
κών ταμείων και αναβάθμιση του δυναμικού σε περιφερειακό 
και εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα JASPERS δίνει υποστήριξη σε 
σχέδια για τις ευρωπαϊκές περιοχές, το πρόγραμμα JEREMIE απα-
σχολείται με από κοινού ευρωπαϊκούς πόρους για μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα JESSICA αποσκοπεί στην από κοινού 
ευρωπαϊκή υποστήριξη των βιώσιμων επενδύσεων στις αστικές 
ζώνες. Αυτή τη στιγμή ο προϋπολογισμός της πολιτικής συνοχής 
για τη Βουλγαρία για το χρονικό διάστημα 2007-2013 ανέρχεται 
σε 6,852 δις ευρώ, από τα οποία 3,205 δις ευρώ από το Ευρωπα-
ϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης. Για το επιχειρησιακό πρό-
γραμμα “Ανταγωνιστικότητα” έχουν προβλεφθεί 988 εκ. ευρώ.

Ανάμεσα στις προκλήσεις, τις συνδεδεμένες με τα ευρωπαϊκά 
επιχειρησιακά προγράμματα και την αξιοποίηση των πόρων 
τους, με τις οποίες είναι αντιμέτωπη η χώρα μας, ο κ. Σοφός ανέ-
φερε την έλλειψη διαχειριστικής κουλτούρας , το έλλειμμα του 
προϋπολογισμού , κάποια ρυθμιστικά προβλήματα και το ανί-
σχυρο δικαστικό σύστημα.  Σαν βασικά προβλήματα των επιχει-
ρήσεων, έδειξε την έλλειψη σκέψης σε μακροπρόθεσμο πλάνο 
και την έλλειψη καλά κατευθυνόμενης στρατηγικής, την ανί-
σχυρη συνεργασία και συντονισμό μεταξύ των θεσμών, την περι-
ορισμένη ενθάρρυνση των καινοτομιών και την αργή εκτέλεση 
των προγραμμάτων. Ο κ. Σοφός παρότρυνε για περισσότερες 
προσπάθειες στην ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ του ιδι-
ωτικού τομέα και των θεσμών έρευνας και ανέφερε τους κλάδους 
της κατασκευής μηχανών και των τεχνολογιών ως καλά παρα-
δείγματα σ’ αυτή την κατεύθυνση. 

Εκπρόσωποι της Postbank και της UBB ενημέρωσαν τους 
παρευρισκόμενους για την «Εργασία των τραπεζών με τα ευρω-
παϊκά ταμεία και το πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα”». 

Ο Ιλιάν Κράνικολοβ, διευθυντής του τμήματος «Χρηματοπι-
στωτικά ιδρύματα και διαρθρωτικά ταμεία» της Postbank 
Bulgaria παρουσίασε την τρέχουσα κατάσταση και τα χρηματο-
οικονομικά αποτελέσματα της τράπεζας, καθώς και τις δυνατό-
τητες και τις στρατηγικές, που η Postbank προσφέρει στις επιχει-
ρήσεις κατά την χρηματοδότηση ευρωπαϊκών σχεδίων.

Η Μαρινέλα Κόλεβα, διευθύντρια επιχειρηματικής ανάπτυ-
ξης της UBB παρουσίασε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες , που η 
UBB προσφέρει στους θεσμούς και στις επιχειρήσεις όσον αφορά 
προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ.

Οι προοπτικές στον ιδιωτικό τομέα ήταν θέμα της παρουσία-
σης της Γκεργκάνα Πραματάροβα από την εταιρεία παροχής 
επιχειρηματικών πληροφοριών και συμβουλών ICAP Bulgaria. H 
εταιρεία συμβάλει στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών μέσων μέσω 
υπηρεσιών, ενωμένων σε 4 κύριες ομάδες– υπηρεσίες, συνδεδε-
μένες με πιστωτικό κίνδυνο, marketing λύσεις, λύσεις για το 
ανθρώπινο δυναμικό και την παροχή συμβουλών διαχείρισης 

Το ενημερωτικό σεμινάριο, που διεξήχθη, ανταποκρίνεται 
στο βασικό στόχο του ΕΕΣΒ να υποστηρίζει τον διάλογο μεταξύ 
βασικών εκπροσώπων της κυβέρνησης και των επιχειρήσεων για 
την επίτευξη προοδευτικών οικονομικών πολιτικών στις δύο 
χώρες. Ανάμεσα στους επισκέπτες της εκδήλωσης ήταν η κα 
Δανάη – Μαγδαληνή Κουμανάκου, πρέσβειρα της Ελλάδος στη 
Βουλγαρία, ο κ. Πέτρος Ευθυμίου, εκπρόσωπος της Ελληνικής 
Βουλής, καθώς και εκπρόσωποι του μη- κυβερνητικού τομέα.  
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Учебните класове по гръцки език и култура, които 
повечето родители наричат Гръцкото училище в 
София, тази година навършиха 10 години постоянна 
дейност. Организатор на тази инициатива е Гръцкото 
дружество за образование „Одисей Елитис”, чиито 

основни задачи са: 
- да оказва подкрепа на образователната и педагогиче-

ската работа на гръцките преподаватели в тези класове, които 
се реализират в рамките на програми на Министерството на 
образованието на Гърция 

- да се ангажира с процедурите, необходими за безпро-
блемните работа и развитие на класовете 

- да отбележи новите нужди и да поеме инициативи за сти-
мулиране на образователната и културна дейност в София в 
полза както на гръцките, така и на другите деца, които искат да 
научат гръцки и да изпитат удоволствие от гръцката култура. 

Новото ръководство на дружеството си сътрудничи с 
всички компетентни институции на гръцката държава и се 
стреми да осигури всички необходими условия за успешното 
начало на поредната учебна година. Учебните занятия ще се 
провеждат – както и преди- в следобедните часове от учители 
гърци и по учебна програма, съобразена с нуждите на кон-
кретните класове. 

Председателят на ГБСБ г-н Поликандриотис и генералния 
секретар г-н Аргиропулос на 2 юни се срещнаха с новия Упра-
вителен съвет на дружеството и в дух на искрено партньор-
ство изразиха общото становище, че все повече назрява необ-
ходимостта от Гръцко училище в България. 

Нашето списание се срещна и разговаря с новоизбраните 
членове на ръководството на дружеството. „Постоянното нас-
таняване в София на гръцки бизнесмени и ръководни кадри 

ново начало и нова учебна 
година за Гръцкото училище

Τα μαθητικά τμήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, που 
οι περισσότεροι γονείς ονομάζουν ελληνικό σχολείο στη Σόφια, 
συμπλήρωσαν φέτος 10 χρόνια συνεχούς λειτουργίας. Φορέας 
και διοργανωτής αυτής της πρωτοβουλίας είναι ο «Ελληνικός 
μορφωτικός σύλλογος Σόφια Οδυσσέας Ελύτης» που ως βασι-
κούς του σκοπούς έχει :

- να στηρίξει το εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό έργο που 
αναπτύσσουν οι έλληνες εκπαιδευτικοί σ’ αυτά τα τμήματα 
βάσει των προγραμμάτων του Ελληνικού Υπουργείου Παι-
δείας,

- να δρομολογήσει όλες τις διαδικασίες για την εύρυθμη λει-
τουργία και ανάπτυξη των τμημάτων

- να καταγράψει τις νέες ανάγκες και να αναλάβει πρωτο-
βουλίες για την ενίσχυση του μορφωτικού και πολιτιστικού 
έργου στη Σόφια της Βουλγαρίας προς όφελος όλων των παι-
διών ελλήνων και μη που θέλουν να μάθουν ελληνικά και να 
εντρυφήσουν στον ελληνικό πολιτισμό. 

Η νέα διοίκηση του συλλόγου, συνεργάζεται με όλους τους 
αρμόδιους φορείς της ελληνικής πολιτείας και επιδιώκει να εξα-
σφαλίσει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, για την επιτυχή 
έναρξη και της επόμενης σχολικής χρονιάς. Τα μαθήματα θα 
γίνονται –όπως και στο παρελθόν- απογευματινές ώρες από 
έλληνες δασκάλους και εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσαρμο-
σμένο στις ανάγκες των συγκεκριμένων τμημάτων. 

O Πρόεδρος του HBCB κος Πολυκαντριότης και ο Γεν. Γραμ-
ματέας κος Αργυρόπουλος στις 2 Ιουνίου συναντήθηκαν με το 
νέο ΔΣ του συλλόγου και σε πνεύμα ειλικρινούς συνεργασίας, 
εκφράσανε την κοινή διαπίστωση πως όλο και περισσότερο 
ωριμάζει η ανάγκη της ίδρυσης ελληνικού σχολείου στην Βουλ-
γαρία. 

Το περιοδικό μας βρέθηκε και συζήτησε με τα νεοεκλεγέ-
ντα μέλη της διοίκησης του συλλόγου. 

«Η συνεχής εγκατάσταση ελλήνων επιχειρηματιών και διευ-
θυντικών στελεχών με τις οικογένειες τους στην Σόφια επιτάσ-
σει την ακόμα καλύτερη οργάνωση των τμημάτων για την νέα 
σχολική χρονιά» δήλωσε ο Πρόεδρος του συλλόγου κ. Ηλίας 
Ημερίδης και συνέχισε «η εξασφάλιση των εκπαιδευτικών και 
των χρημάτων για την κάλυψη όλων των εξόδων για την λει-

15.06.2010 връчване на „удостоверенията” за посещаване на учебните 
занятия по майчин език и култура на малките деца за учебната година 
2009-2010

15.06.2010 απονομή «βεβαιώσεων» παρακολούθησης των τμημάτων 
μητρικής γλώσσας και πολιτισμού στα τμήματα των μικρών παιδιών, σχολικό 

έτος 2009-2010.

νέα αρχή και 
νέο σχολικό έτος 

για το Ελληνικό 
σχολείο
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със семействата им налага все по-добра организация на учеб-
ните занятия за новата учебна година” заяви Председателят на 
дружеството г-н Илиас Имеридис и продължи: „в този момент 
основна наша грижа е осигуряването на преподаватели и 
финанси за покриване на всички разходи по учебните заня-
тия, които са за сметка на дружеството. Същевременно, търсе-
нето на по-подходящо и функционално място за провежда-
нето на учебните занятия е необходимост за развитието на 
това образователно начинание, което през учебната 2009-
2010 обхвана 53 деца в училищна и предучилищна възраст.” 

Г-жа Елена Янидзики, член на ръководството добави: « за 
новата учебна година заедно с учителите и други институции 
ще обогатим още повече учебната ни програма с редовни 
изложби на детската книга, прожектиране на детски филми, 
оригинални учебни екскурзии, детски конкурси, запознанство 
на децата с интелектуалци от Гърция и в общи линии, с дей-
ности, които ще социализират децата и ще ги доближат до 
гръцката писменост и култура». Секретарят на дружеството 
г-н Янис Лиолиос подчерта, че « всички, които искат да станат 
членове на дружеството са добре дошли да работят заедно с 
нас. Всички, които желаят, могат в началото на септември, след 
като влезнат в контакт с учителите и членовете на ръковод-
ството, да запишат децата си». « Скоро интернет страницата на 
дружеството ще дава подробна информация» каза заместник 
председателят Димитрис Папанис. « Вноските на членовете 
ни, спонсорства, държавните субсидии и приходите от меро-
приятия ще покриват финансово съзидателната ни дейност» 
сподели касиерът г-н Леонидас Влахопулос.  

За повече информация по време на лятото можете да се обърнете 
към електронните адреси на членовете на Управителния съвет, а в 
началото на септември – и на телефоните на училището: 
n Илиас Имеридис, председател, imeridis@live.com
n Димитрис Папанис, зам.председател, aristotelisbg@yahoo.com
n Янис Лиолиос, секретар, liolios@mail.bg
n Леонидас Влахопулос, касиер, vissoni@abv.bg
n Елена Янидзики, член, elenagiannitziki@gmail.com

Учебните занятия по майчин език и култура до момента се про-
веждат в еднофамилно жилище с пригодени стаи в Лозенец, улица 

Цанко Церковски 50 .

тел. +359 2 8650208, e-mail: bg_grschool@yahoo.gr

Για περισσότερες πληροφορίες στην διάρκεια του καλοκαιριού μπορείτε 
να απευθύνεστε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών του ΔΣ ενώ 
στις αρχές Σεπτεμβρίου και στα τηλέφωνα 
του σχολείου: 
Ηλίας Ημερίδης , Πρόεδρος, imeridis@live.com
Δημήτρης Παπάνης, Αντιπρόεδρος, aristotelisbg@yahoo.com
Γιάννης Λιόλιος, Γραμματέας, liolios@mail.bg
ΛεωνίδαςΒλαχόπουλος, Ταμίας, vissoni@abv.bg
Έλενα Γιαννιτζίκη, Μέλος, elenagiannitziki@gmail.com

Τα μαθήματα των τμημάτων μητρικής γλώσσας και πολιτισμού, μέχρι 
τώρα γίνονται σε μονοκατοικία με κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους 

στο Λόζονετς, οδό Τσάνκο Τσερκόωσκι 50.
τηλ. +359 2 8650208, e-mail: bg_grschool@yahoo.gr

τουργία των τμημάτων που βαραίνουν τον σύλλογο μας, είναι 
το βασικό μας μέλημα αυτή την στηγμή. Παράλληλα, η αναζή-
τηση πιο κατάλληλου και πιο λειτουργικού χώρου για την εγκα-
τάσταση των τμημάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 
ανάπτυξη αυτού του εκπαιδευτικού εγχειρήματος που στην 
σχολική χρονιά 2009-2010 αγκάλιασε 53 παιδιά σχολικής και 
προσχολικής ηλικίας.» 

Η κα Έλενα Γιανιτζίκη, μέλος της διοίκησης συμπλήρωσε: 
«για την νέα σχολική χρονιά το συμβούλιο μας, σε συνεργασία 
με τους εκπαιδευτικούς και άλλους φορείς, θα εμπλουτίσει 
ακόμη περισσότερο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τακτικές 
εκθέσεις παιδικού βιβλίου, προβολές ταινιών για παιδιά, εκπαι-
δευτικές πρωτότυπες εκδρομές, παιδικούς διαγωνισμούς, 
γνωριμία των παιδιών με έλληνες διανοούμενους και γενικά με 
δραστηριότητες που θα κοινωνικοποιούν τα παιδιά φέρνοντας 
τα πιο κοντά στα ελληνικά γράμματα και πολιτισμό.» Ο γραμ-
ματέας του συλλόγου κ. Γιάννης Λιόλιος τόνισε πως «είναι 
ευπρόσδεκτοι όλοι όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη του 
συλλόγου και να εργαστούν μαζί μας. Όσοι επιθυμούν μπο-
ρούν αρχές Σεπτεμβρίου σε συνεννόηση με τους εκπαιδευτι-
κούς και τα μέλη της διοίκησης του συλλόγου να κάνουν τις 
εγγραφές των παιδιών τους». «Σύντομα η ηλεκτρονική σελίδα 
του συλλόγου θα παρέχει αναλυτικές πληροφορίες» ανέφερε ο 
αντιπρόεδρος κος Δημήτρης Παπάνης. «Οι συνδρομές των 
μελών μας, οι χορηγίες, οι κρατικές επιχορηγήσεις και τα έσοδα 
από εκδηλώσεις είναι οι πόροι που θα καλύψουν το δημιουρ-
γικό μας έργο» δήλωσε ο ταμίας του συλλόγου Κος Λεωνίδας 
Βλαχόπουλος. 

Директорът г-н Иконому след 5 години служба в София се разделя с 
малките си ученици. Очаква се негов заместник. 

Ο διευθυντής, κ. Οικονόμου μετά από πέντε χρόνια υπηρεσιών στα 
τμήματα της Σόφιας αποχαιρέτησε τους μικρούς μαθητές του. Αναμένετε 

αντικαταστάτης.

Учителката г-жа Сарияниду с много любов и грижа е направила за 
малките подаръци - сувенири «Приятно лято». 

Η νηπιαγωγός κα Σαριγιαννίδου με πολύ αγάπη και φροντίδα κατασκεύασε 
για τους μικρούς της μαθητές αναμνηστικά δώρα.  
«Καλό καλοκαίρι».
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„уилсън Лърнинг България”  
и ГБсБ оранизираха обучение  
по презентационни умения 
През май 2010 г. ГБСБ в сътрудничество с „Уилсън Лърнинг 
България” органзира обучение по презентационни умения. 
Тренингът се проведе в хотел „Шератон София Балкан” в 
рамките на два дни. В него участваха представители на шест 
компании-членове на ГБСБ: „Еко България”, „Ентерсофт”, 
„Евробулстрой Холдинг”, адвокатско дружество „Иванова & 
Терзийска”, „Обединена млечна компания” и „Златна Панега 
Цимент”. Целта на обучението беше да тренира умения за 
изнасяне на структурирани, ясни и завладяващи презента-
ции, които са важни за всеки бизнес днес. Участниците бяха 
поставени в различни ситуации и роли, целящи да подобрят 
тяхната увереност и умението да предават по най-добрия 
начин своите послания и идеи посредством презентации. 

ГБСБ има за цел да продължи подобен тип партньорства 
със своите членове и да им осигурява различни видове 
услуги с добавена стойност.

„Бланчард интернешънъл България”  
проведе обучение по лидерски умения

През юни 2010 г. с подкрепата на ГБСБ „Бланчард Интерне-
шънъл България” проведе обучение за развитие на мени-
джърския и лидерски потенциал по модела на ситуацион-
ното лидерство (Situational Leadership®II). Фасилитатор на 
обучението беше Спирос Паолинелис от „Бланчард Интерне-
шънъл Груп Хелас”. В него взеха участие мениджъри от „Дро-
меас”, „Еко България”, „Интраком”, „Марш”, „Пощенска банка” 
и „Златна Панега Цимент”. Участниците имаха възможността 
да приложат на практика своите умения в различни упраж-
нения, конкретни ситуационни и ролеви игри. Целта на обу-
чението беше всеки от мениджърите да се научи да избира 
най-подходящия лидерски стил, който съответства на 
потребностите на служителите и организацията.

„Бланчард Интернешънъл България” представя най-
широко използвания лидерски модел в света – Situational 
Leadership® II (SLII®) – на „Кен Бланчард Къмпанис”.

ГБсБ подкрепя развитието  
на своите членове

η „Wilson Learning Bulgaria” και το ΕΕσΒ 
οργάνωσαν εκπαιδευτικό σεμινάριο 
ικανοτήτων παρουσίασης 
Τον Μάιο του 2010 το ΕΕΣΒ σε συνεργασία με την „Wilson 
Learning Bulgaria” οργάνωσε εκπαιδευτικό σεμινάριο 
δεξιοτήτων παρουσίασης. Το training διεξήχθη στο ξενοδοχείο 
Sheraton Sofia Balkan δύο συνεχόμενες μέρες. Συμμετείχαν 
εκπρόσωποι έξι επιχειρήσεων – μελών του ΕΕΣΒ: “Eko Bulgaria”, 
„Еntersoft”, “Eurobulstroy Holding”, δικηγορικό γραφείο 
„Ivanova & Terziyska”, United milk company και Zlatna panega 
cement. Σκοπός της παρουσίασης ήταν να εξασκήσει ικανότητες 
παρουσίασης δομημένων, σαφών και συναρπαστικών 
presentations, σημαντικές για κάθε επιχειρηματική 
δραστηριότητα στις μέρες μας. Οι συμμέτοχοι τέθηκαν σε 
διάφορες καταστάσεις και ρόλους για να βελτιώσουν την 
αυτοπεποίθηση τους και την ικανότητα τους να μεταδίδουν με 
το καλύτερο τρόπο τα μηνύματα και τις ιδέες τους μέσω 
παρουσιάσεων. 

Το ΕΕΣΒ έχει ως στόχο να συνεχίσει παρόμοιο είδος 
συνεργασιών με τα μέλη του και να τους εξασφαλίζει διάφορα 
είδη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

η „ Blanchard international Bulgaria” 
διεξήγαγε εκπαιδευτικό σεμινάριο ηγετικών 
ικανοτήτων 

Τον Ιούνιο του 2010 με την υποστήριξη του ΕΕΣΒ η „ 
Blanchard International Bulgaria” διεξήγαγε εκπαιδευτικό 
σεμινάριο ανάπτυξης του διευθυντικού και ηγετικού δυναμικού 
σύμφωνα με το μοντέλο της καταστασιακής ηγεσίας (Situational 
Leadership®II). Διαμεσολαβητής του εκπαιδευτικού σεμιναρίου 
ήταν ο κ. Σπύρος Παολινέλης από την „ Blanchard International 
Group Hellas”. Στο σεμινάριο συμμετείχαν μάνατζερ από τις 
«Dromeas», “Eko Bulgaria”, “Intracom”, “Marsh”, “PostBank” και « 
Zlatna panega cement». Οι συμμέτοχοι είχαν τη δυνατότητα να 
εφαρμόσουν στην πρακτική τις δεξιότητες τους με διάφορες 
ασκήσεις, συγκεκριμένα παιχνίδια καταστάσεων και παιχνίδια 
ρόλων. Σκοπός της εκπαίδευσης ήταν κάθε μάνατζερ να μάθει 
να επιλέγει την πιο κατάλληλη ηγετική αντιμετώπιση, που 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των υπαλλήλων στην οργάνωση 
του. Η„Blanchard International Bulgaria” παρουσιάζει το πιο 
χρησιμοποιούμενο ηγετικό μοντέλο στον κόσμο– Situational 
Leadership® II (SLII®) – της „Ken Blanchard Companies”.

Ιδρυτής της „Ken Blanchard Companies”είναι ο αμερικανός 
Ken Blanchard, ο οποίος είναι συγγραφέας πάνω από 40 best 
seller όπως «Μάνατζερ για ένα λεπτό» και είναι ένας από τις 
τρεις πιο σημαντικές προσωπικότητες στο leadership στις 
μέρες μας.

Το ΕΕσΒ υποστηρίζει 
την ανάπτυξη των 

μελών του 
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“Пощенска банка”  
е най-динамично развиващата 
се банка за 2009 г. в класация  
на вестник “Пари”
“Пощенска банка” беше обявена за най-динамично разви-
ващата се банка за 2009 г. в конкурса „Годишни банкови 
награди”, организиран от вестник „Пари”. Финансовата 
институция беше избрана за победител сред банките в Бъл-
гария, събирайки актив от 30 точки. Категорията „Динамич-
ност”, в която “Пощенска банка” беше оценена най-високо, 
отразява промяната в банковите показатели за 2009 г. 
спрямо предходната година. Наборът от показатели, които 
се използват за класирането, включва банковите активи, 
кредити, депозити, лихвени приходи и собствения капитал. 
От името на банката наградата прие Асен Ягодин, изпълни-
телен директор на “Пощенска банка”.

По-рано тази година “Пощенска банка” спечели награ-
дата „Най-бързо развиваща се банка” за 2009 г. на осмото 
международно финансово изложение „Банки Инвестиции 
Пари”. Банката е носител и на отличие за „Етичност и отго-
ворност към заинтересованите страни” в рамките на иници-
атива на в. „Пари” и „Делойт България” „Социално отговорна 
компания на годината”. 

“Обединена българска банка” 
зае второ място в класацията 
“Банка на 2009 г.”
“Обединена българска банка” се нареди на второ място в кла-
сацията “Банка на 2009 г.” на вестник “Пари”, само на три точки 
зад победителя. Банката зае второто място в класацията по 
ефективност и третото място в класациите по динамичност и 
“Банка на клиента”. Банката, която е оценена най-високо и в 
трите категории, печели наградата “Банка на годината” . Учре-
дена през 1992 г. посредством сливането на 22 български 
регионални търговски банки, “Обединена българска банка” е 
първият и най-мащабен консолидационен проект в българ-
ския банков сектор. Основен акционер в банката е “Нацио-
налната банка на Гърция” (NBG) с дял от 99,9%.

H Postbank είναι η πλέον 
δυναμικά αναπτυσσόμενη 
τράπεζα για το 2009 στην 
κατάταξη της εφημερίδας “Pari”
H Postbank ανακηρύχτηκε ως η πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενη 
τράπεζα του 2009 στο διαγωνισμό «Ετήσια τραπεζικά βραβεία», 
που διοργανώνει η εφημερίδα «Pari». Η εταιρεία  αναδείχθηκε 
νικητής μεταξύ των Βουλγαρικών τραπεζών , συγκεντρώνοντας  
30 πόντους. Η κατηγορία «Δυναμικότητα», στην οποία η 
Postbank πήρε την υψηλότερη βαθμολογία αξιολογεί τις 
αλλαγές στους τραπεζικούς δείκτες για το 2009 σε σύγκριση με 
το προηγούμενο έτος. Οι δείκτες, που χρησιμοποιούνται για 
την κατάταξη, συμπεριλαμβάνουν το τραπεζικό ενεργητικό, τα 
δάνεια, τις καταθέσεις, τα έσοδα από τόκους και τα ίδια 
κεφάλαια. Εξ ονόματος της τράπεζας το βραβείο έλαβε κ. Ασεν 
Γιάγκοντιν, Εκτελεστικός Διευθυντής της Postbank. Νωρίτερα 
φέτος η Postbank κέρδισε το βραβείο «Ταχύτατα αναπτυσσόμενη 
τράπεζα» για το 2009 στην Όγδοη Διεθνή Χρηματοοικονομική 
έκθεση «Τράπεζες – Επενδύσεις - Χρήμα». Η τράπεζα είναι 
βραβευμένη και με την διάκριση «Ήθος και ευθύνη προς τους 
συναλλασσόμενους » στα πλαίσια της πρωτοβουλίας της 
εφημερίδας “Pari” και της Deloitte Bulgaria “Κοινωνικά υπεύθυνη 
επιχείρηση του έτους”. 

Η United Bulgarian Bank (UBB) 
κατέλαβε την δεύτερη θέση στην 
κατάταξη «Τράπεζα του 2009» 
της εφημερίδας “Pari” μόνο με τρεις πόντους διαφορά πίσω από 
τον νικητή. Η τράπεζα κατέλαβε την δεύτερη θέση στην 
κατάταξη όσον αφορά την αποδοτικότητα και τρίτη θέση στις 
κατατάξεις δυναμικότητας και «Τράπεζα για τον πελάτη». Η 
τράπεζα, με υψηλότατη εκτίμηση και στις τρεις κατηγορίες, 
κερδίζει το βραβείο «Τράπεζα του έτους». Ιδρυμένη το 1992 
από την συγχώνευση 22 βουλγαρικών περιφερειακών 
εμπορικών τραπεζών, η United Bulgarian Bank είναι το πρώτο 
και το μεγαλύτερο εγχείρημα συγχώνευσης στον βουλγαρικό 
τραπεζικό τομέα. Κύριος μέτοχος στην τράπεζα είναι η Εθνική 
τράπεζα Ελλάδος (NBG) με συμμετοχή 99,9%.

Класацията 
Изборът на най-добра банка се базира на това как банките 
удовлетворяват основния интерес на участниците в 
бизнеса - акционерите, персонала и мениджърите – за 
по-високи печалби. Постигането на тази цел е отразено 
в две от категориите на класацията – “Най-ефективна 
банка” и “Най-динамично развиваща се банка”. Успехът 
на банките, измерен чрез удовлетворението на техните 
клиенти, е представен в категорията “Банка на клиента”. 
Банката, която е оценена най-високо и в трите категории, 
печели наградата “Банка на годината”. 

В крайното класиране “Банка на 2009 г.” на първо 
място е “Банка ДСК”, следвана от “Обединена българска 
банка” и “Пощенска банка”. 

η καταταξη
Η επιλογή καλύτερης τράπεζας βασίζεται στο πώς οι τράπεζες 
ικανοποιούν το βασικό συμφέρον των συμμέτοχων στην 
επιχειρηματική δραστηριότητα - μετόχων, προσωπικού και 
διοίκησης; – για μεγαλύτερα κέρδη. Η επίτευξη αυτού του 
στόχου αντανακλαται σε δύο από τις κατηγορίες της κατάταξης 
– “Η πλέον αποδοτική τράπεζα” και “ Η πλέον δυναμικά 
αναπτυσσόμενη τράπεζα”. Η επίδοση των τραπεζών στην 
ικανοποίηση των πελατών τους, παρουσιάζεται στην κατηγορία 
«Τράπεζα για τον πελάτη». Η τράπεζα που έχει τη υψηλότερη 
επίδοση και στις τρεις κατηγορίες , κερδίζει το βραβείο 
«Τράπεζα του έτους».

Στην τελική κατάταξη “ Τράπεζα του 2009 ” σε πρώτη θέση 
είναι η “Τράπεζα DSK”, την ακολουθούν United Bulgarian Bank 
και Postbank.
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2007 - годината, в която България стана член на Евро-
пейския съюз (ЕС), бе и годината, в която съюзът запо-
чна своята енергийна революция за устойчиво раз-
витие и борба срещу изменението на климата. Така, с 
приемането си в европейското семейство, балкан-

ската страна пое и курса на Европа към „зелено” енергийно 
бъдеще.

„Енергийната политика беше сърцевината на европейския 
проект при започването му. Сега тя отново трябва да заеме 
централно място. Промяната на климата, увеличаващата се 
зависимост от вноса и по-високите цени на енергията са пре-
дизвикателства, които са налице във всички държави-членки. 
Необходима е обща европейска ответна реакция, за да се оси-
гури устойчиво, сигурно и конкурентоспособно енергоснабдя-
ване. Предложенията, представени от комисията днес, показ-
ват нашия ангажимент за лидерство и дългосрочна визия за 
нова енергийна политика за Европа, която да отговаря на про-
мяната в климата.” Това заяви председателят на Европейската 
комисия Жозе Мануел Барозу при представянето на полити-
ката в началото на 2007 г. 

Проблемите, които накараха лидерите на Европа да избе-
рат активна позиция в борбата с климатичните промени, 
естествено не са чужди и на балканската страна, но някои от 
предизвикателствата, пред които България е изправена по 
пътя към нисковъглеродна икономика, са специфични.

Енергийният сектор на България към момента се характе-
ризира с висока зависимост от чуждестранни енергийни дос-
тавки, най-високата в ЕС енергийна интензивност на икономи-
ката, измерена като съотношение между потреблението на 
енергия и брутен вътрешен продукт (БВП) и същевременно 
най-ниския национален БВП на глава от населението (41% от 
средния за държавите в ЕС през 2009 г. според първоначалната 

България  
на европейската магистрала 
към зелено енергийно бъдеще 
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μαριανα Γιανεβα

2007 – το έτος, στο οποίο η Βουλγαρία έγινε μέλος της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης (ΕΕ), ήταν και το έτος, στο οποίο η Ένωση ξεκίνησε τη 
δική της ενεργειακή επανάσταση για βιώσιμη ανάπτυξη και κατα-
πολέμηση των κλιματολογικών αλλαγών. Έτσι, με την εισχώρηση 
της στην ευρωπαϊκή οικογένεια, η βαλκανική χώρα υιοθέτησε την 
πορεία της Ευρώπης προς «ένα πράσινο ενεργειακό μέλλον».

 „ Η ενεργειακή πολιτική ήταν ο πυρήνας του ευρωπαϊκού σχε-
δίου ακόμα στη σύλληψη του. Τώρα αυτή πάλι πρέπει να κατέχει 
κεντρική θέση. Η αλλαγή του κλίματος, η αυξανόμενη εξάρτηση 
από τις εισαγωγές και οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας είναι οι 
προκλήσεις, που αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες-μέλη. Χρειάζεται 
κοινή ευρωπαϊκή απάντηση, για να εξασφαλιστεί βιώσιμη, ασφα-
λής και ανταγωνιστική παροχή ενέργειας. Οι προτάσεις που δίνει η 
Κομισιόν σήμερα δείχνουν την δέσμευση μας και το μακροπρόθε-
σμο όραμα μας για μια νέα ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης που 
να ανταποκρίνεται στις κλιματολογικές αλλαγές.” 

Αυτά δήλωσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής επιτροπής Ζοζέ 

Διοξείδιο του 
άνθρακα η Βουλγαρία 

στον ευρωπαϊκό 
δρόμο προς ένα 

πράσινο ευρωπαϊκό 
μέλλον
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оценка на Европейската статистическа служба Евростат, обя-
вена в началото на миналата седмица).

Текущата 2010 г. е ключова за енергийното развитие на Бъл-
гария, тъй като до края на годината предстои да бъде приета 
енергийна стратегия до 2020 г., национален план за действие в 
областта на енергията от възобновяеми източници и да бъде 
променен законът за възобновяемите и алтернативните енер-
гийни източници и биогоривата. Трите документа трябва да 
транспонират актуалната европейска нормативна рамка в 
националното законодателство и да станат основата за българ-
ската енергийна революция, която да следва европейската.

А ЕС си постави амбициозни цели, които да изпълни до 
2020 г., т. нар. цели 20/20/20:

n намаляване на емисиите на 
парникови газове в ЕС с най-малко 20% 
от нивата през 1990 г.;
n постигане на 20% дял на енергията 
от възобновяеми източници в общото 
потребление на ЕС;
n 20% намаление на използваните 
първични енергийни ресурси спрямо 
прогнозните нива, което да бъде 
постигнато чрез подобряване на 
енергийната ефективност.

През януари 2008 г. Европейската комисия предложи 
обвързващо законодателство за постигането на целите 
20/20/20. Пакетът от мерки бе съгласуван с Европейския парла-
мент и Съвета на министрите и влезе в сила през юни 2009 г.

Три основни концепции са залегнали в пакета от законода-
телни мерки за климатичните промени: създаване на единен 
вътрешен енергиен пазар, подобряване на енергийната ефек-
тивност и ускоряване на прехода към нисковъглеродна енер-
гетика.

Единен вътрешен енергиен пазар 
Създаването на единен вътрешен енергиен пазар с ясно 

разграничение на енергийното производство от разпределе-
нието, открита конкуренция и подходящо ефективно регули-
ране ще улесни трансграничната търговия на електроенер-
гия.

Единният енергиен пазар също така ще гарантира достъп 
дори и на по-малките компании, например тези, които инвес-
тират във възобновяема енергия, и ще осигури достатъчно 
инвестиции в електроцентралите и преносните мрежи, за да се 
избегне прекъсването на доставките на електроенергия или 
природен газ.

Основна роля тук играе гласуваният на 21 април 2009 г. 
трети енергиен пакет за либерализирането на енергийния 
пазар, насочен основно към разделяне на производителите и 
доставчиците от операторите на преносни системи с цел да 
отвори пътя за повече конкуренция на енергийния пазар и да 
поощри инвестициите в инфраструктурата.

Според приетите в пакета текстове държавите-членки ще 
могат да избират между три различни предложения за отде-
ляне на производството и доставката на електричество и при-
роден газ от експлоатацията на мрежата за пренос:

Μανουέλ Μπαρόζο κατά την παρουσίαση της πολιτικής στις αρχές 
2007. Τα προβλήματα, που ανάγκασαν τους Ευρωπαίους ηγέτες 
να επιλέξουν την δραστήρια στάση στην καταπολέμηση των κλι-
ματολογικών αλλαγών, φυσικά, δεν είναι ξένα και στη βαλκανική 
χώρα, αλλά κάποιες από τις προκλήσεις, με τις οποίες η Βουλγαρία 
είναι αντιμέτωπη στην πορεία προς την οικονομία χαμηλού 
άνθρακα , είναι ιδιαίτερες.

Ο ενεργειακός τομέας της Βουλγαρίας αυτή τη στιγμή χαρα-
κτηρίζεται από υψηλή εξάρτηση από τις ξένες ενεργειακές προ-
μήθειες, με την πλέον υψηλή στην ΕΕ ενεργειακή εντατικότητα της 
οικονομίας, υπολογισμένη ως αντιστοιχία μεταξύ της κατανάλω-
σης ενέργειας και του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) και 
συγχρόνως με το ελάχιστο καθαρό ΑΕΠ ανά κεφαλήν (41% κάτω 
από τον μέσο όρο για τις χώρες στην ΕΕ το 2009 κατά την πρωταρ-
χική εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας Eurostat, 
που ανακοινώθηκε στις αρχές της περασμένης εβδομάδας.)

Το τρέχον 2010 είναι οριακό για την ενεργειακή εξέλιξη της 
Βουλγαρίας, μια και μέχρι τα τέλη του έτους πρόκειται να εγκρι-
θούν η ενεργειακή στρατηγική της χώρας έως το 2020, το εθνικό 
σχέδιο δράσης στον τομέα της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
και να τροποποιηθεί ο νόμος περί των ανανεώσιμων και εναλλα-
κτικών ενεργειακών πηγών και βιοκαυσίμων. Τα τρία έγγραφα 
πρέπει να μεταφέρουν το επίκαιρο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαί-
σιο στην εθνική μας νομοθεσία και να γίνουν βάση της βουλγαρι-
κής ενεργειακής επανάστασης, που ακολουθεί την ευρωπαϊκή.

Η ΕΕ ,όμως , έθεσε φιλόδοξους στόχους , τους οποίους προτί-
θεται να εκπληρώσει έως το 2020 , τους έτσι αποκαλούμενους 
στόχους 20/20/20: 

n Μείωση των εκπομπών των αερίων 
θερμοκηπίου στην ΕΕ με τουλάχιστον 20% 
από τα επίπεδα του 1990 
n 20% μερίδιο της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στην κοινή 
κατανάλωση της ΕΕ 
n 20% μείωση των χρησιμοποιούμενων 
πρώτων ενεργειακών υλών σε σύγκριση 
με τα προβλεπόμενα επίπεδα, που 
να επιτευχθεί μέσω αναβάθμισης της 
ενεργειακής αποδοτικότητας 

Τον Ιανουάριο του 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε 
δεσμευτική νομοθεσία για την επίτευξη των στόχων 20/20/20. Το 
πακέτο μέτρων συμφωνήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο των Υπουργών και μπήκε σε ισχύ τον Ιούνιο του 2009. 

Τρεις βασικές αντιλήψεις έχουν τεθεί στο πακέτο νομοθετικών 
μέτρων για τις κλιματολογικές αλλαγές: δημιουργία ενιαίας εσωτε-
ρικής ενεργειακής αγοράς , αναβάθμιση της ενεργειακής αποδο-
τικότητας και επιτάχυνση της μετάβασης προς ενέργεια χαμηλού 
άνθρακα. 

Ενιαία εσωτερική ενεργειακή αγορά 
Η δημιουργία ενιαίας εσωτερικής ενεργειακής αγοράς με ξεκά-
θαρο διαχωρισμό της ενεργειακής παραγωγής από την διανομή, 
ανοιχτό ανταγωνισμό και κατάλληλη αποδοτική ρύθμιση θα διευ-
κολύνουν το διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτροενέργειας.

Η ενιαία ενεργειακή αγορά θα εγγυηθεί πρόσβαση ακόμη και 
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n пълно отделяне на собствеността 
върху преносната инфраструктура;
n създаване на независим оператор на 
система (НОС);
n създаване на независим преносен 
оператор (НПО).

България е избрала да приложи модела НОС. Планира се 
прехвърляне на собствеността върху електропреносната 
мрежа от Националната електрическа компания на Електрое-
нергийния системен оператор до края на 2011 г. Предвижда се 
и създаването на електроенергийна борса в страната като 
средство за реализиране на европейската политика за интег-
риране на националните пазари и създаване на добре функци-
ониращи регионални пазари, а впоследствие и общ европей-
ски пазар.

Енергийна ефективност
По отношение на целта да бъдат спестени 20% от общото пър-
вично енергопотребление до 2020 г. през 2009 г. Европейската 
комисия изготви план за действие за енергийна ефективност, 
фокусирайки се върху мерки за енергийно спестяване (извън 
схемата за търговия с емисии) при производството, транспор-
тирането и потреблението на енергия. Тези мерки са:
n подобряване на ефективността при производството на 

електрическа и топлинна енергия;
n намаляване на загубите при пренос и разпределение на 

енергия;
n ускоряване на използването на по-икономични превозни 

средства и по-интензивно използване на обществения транс-
порт;
n въвеждане на по-строги стандарти и по-добро етикети-

ране на уредите и устройствата;
n своевременно подобряване на енергийните характерис-

тики на съществуващите сгради и въвеждане на по-строги 
енергийни стандарти за новостроящи се;
n последователна данъчна политика за по-ефективно 

използване на енергията.
За да се подпомогне финансирането и да се предостави 

експертна подкрепа в областта на енергийната ефективност, в 
плана за действие се предлага всяка държава-членка да съз-
даде национален фонд за енергийна ефективност, структури-
ран съобразно националните особености. Тези фондове ще 
бъдат финансирани от съществуващи и бъдещи ресурси като:
n Европейския регионален фонд за развитие;
n приходи от националните търгове за разрешителни за 

емисии на парникови газове.
По силата на закона за енергийната ефективност в Бълга-

рия бе създадена агенция, чрез която са осигурени необходи-
мите институционални предпоставки за прилагане на интегри-
ран подход в областта на енергийната ефективност.

По линията на публично-частното партньорство е създаден 
и вече успешно функционира Български фонд за енергийна 
ефективност. Чрез него се осигурява финансиране на проекти в 
различни сектори на производство и потребление на енергия.

нисковъглеродна енергетика
Основен механизъм за ограничаване на въглеродния отпеча-
тък на енергийния сектор в ЕС е Европейската схема за търго-

στις μικρότερες επιχειρήσεις, π.χ. σε αυτές, που επενδύουν σε ανα-
νεώσιμη ενέργεια και θα εξασφαλίσει αρκετές επενδύσεις στους 
σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας και στα δίκτυα διανομής, για να 
αποφευχθεί η διακοπή των προμηθειών ηλεκτρικής ενέργειας ή 
φυσικού αερίου.

Κύριος ρόλος εδώ παίζει το ψηφισμένο στις 21 Απριλίου 2009 
τρίτο ενεργειακό πακέτο φιλελευθεροποίησης της ενεργειακής 
αγοράς, προορισμένο κυρίως προς διαχωρισμό των παραγωγών 
και των προμηθευτών από τους χειριστές των συστημάτων μετα-
φοράς με στόχο να ανοιχθεί ο δρόμος για μεγαλύτερο ανταγωνι-
σμό στην ενεργειακή αγορά και να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις 
στην υποδομή.

Σύμφωνα με τα εγκεκριμένα στο πακέτο κείμενα τα κράτη-
μέλη θα μπορούν να επιλέγουν μεταξύ τριών διαφορετικών προ-
τάσεων αποστασιοποίησης της παραγωγής και της προμήθειας 
ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου από την εκμετάλλευση του 
δικτύου μεταφοράς:

n πλήρης διαχωρισμός της ιδιοκτησίας της 
υποδομής μεταφοράς 
n δημιουργία ανεξάρτητου διαχειριστή 
του συστήματος 
n δημιουργία ανεξάρτητου διαχειριστή 
μεταφοράς 

Η Βουλγαρία επέλεξε να εφαρμόσει το μοντέλο του ανεξάρτη-
του διαχειριστή του συστήματος. Προβλέπεται μεταβίβαση της 
κυριότητας του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος από 
την Εθνική Επιχείρηση Ηλεκτρισμού στον ηλεκτροενεργειακό δια-
χειριστή του συστήματος έως τα τέλη του 2011. Σχεδιάζεται η 
ίδρυση ηλεκτροενεργεικού χρηματιστηρίου στη χώρα σαν μέσο 
πραγματοποίησης της ευρωπαϊκής πολιτικής ενσωμάτωσης των 
εθνικών αγορών και δημιουργίας εύρυθμα λειτουργουσών περι-
φερειακών αγορών, στη δε συνέχεια και της ενιαίας ευρωπαϊκής 
αγοράς. 

Ενεργειακή αποδοτικότητα 
Όσον αφορά τον στόχο να αποταμιευτούν 20% της κοινής πρω-
ταρχικής κατανάλωσης ενέργειας έως το 2020 το 2009 η Ευρωπα-
ϊκή κομισιόν κατάρτισε σχέδιο δράσεως αποταμίευσης ενέργειας, 
εστιάζοντας την προσοχή της στα μέτρα αποταμίευσης ενέργειας 
(εκτός του σχήματος εμπορίου εκπομπών) κατά την παραγωγή, 
την μεταφορά και την κατανάλωση ενέργειας. Τα εν λόγω μέτρα 
είναι:  
n αναβάθμιση της αποδοτικότητας στην παραγωγή ηλεκτρι-

κής και θερμικής ενέργειας 
n μείωση των απωλειών στην μεταφορά και διανομή ενέρ-

γειας 
n επιτάχυνση της χρήσης πιο οικονομικών μεταφορικών 

μέσων και πιο εντατική χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών 
n υιοθέτηση πιο αυστηρών στάνταρ και καλύτερη σήμανση 

των συσκευών 
n αναβάθμιση των ενεργειακών χαρακτηριστικών των υφι-

στάμενων κτιρίων και καθιέρωση πιο αυστηρών ενεργειακών 
στάνταρ για τα νεόκτιστα κτίρια 
n συνεπή φορολογική πολιτική για πιο αποτελεσματική κατα-

νάλωση ενέργειας 
Για να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση και να δοθεί ειδική 

υποστήριξη εμπειρογνώμων στον τομέα της ενεργειακής αποδο-
τικότητας, το σχέδιο δράσεως προτείνει κάθε χώρα-μέλος να 
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δημιουργήσει εθνικό ταμείο ενεργειακής 
αποδοτικότητας, δομημένο σύμφωνα με τις 
εθνικές ιδιαιτερότητες. Τα ταμεία αυτά θα 
χρηματοδοτηθούν από υφιστάμενους και 
μελλοντικούς πόρους όπως:
n Το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο 

Ανάπτυξης 
n Εισροές από τους εθνικούς διαγωνι-

σμούς για άδειες εκπομπών αερίων θερμο-
κηπίου

Δυνάμει του νόμου περί της ενεργειακής 
αποδοτικότητας στη Βουλγαρία ιδρύθηκε 
υπηρεσία, μέσω της οποίας εξασφαλίστη-
καν οι απαραίτητες θεσμικές προϋποθέσεις 
εφαρμογής ενιαίας προσέγγισης στον τομέα 
της ενεργειακής αποδοτικότητας.

 Στα πλαίσια της σύμπραξης του ιδιωτι-
κού και δημόσιου τομέα ιδρύθηκε και ήδη 
λειτουργεί επιτυχώς Βουλγαρικό ταμείο 
ενεργειακής αποδοτικότητας. Το ταμείο 

αυτό εξασφαλίζει την χρηματοδότηση έργων σε διάφορους 
τομείς παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας. 

Ενέργεια χαμηλού άνθρακα 
Βασικός μηχανισμός περιορισμού του αποτυπώματος του 
άνθρακα στον ενεργειακό τομέα στην ΕΕ είναι το Ευρωπαϊκό 
σχήμα εμπορίου εκπομπών. Το σχήμα αυτό υφίσταται από το 
2005 και εφαρμόζεται για όλα τα κράτη-μέλη συν τα άλλα τρία 
μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου – Νορβηγία, Ισλανδία 
και Λιχνενστάιν. 

Το Ευρωπαϊκό σχήμα εμπορίου εκπομπών είναι το βασικό 
εργαλείο της ΕΕ εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Κοινότητας 
από το Πρωτόκολλο του Κιότο προς τη Σύμβαση πλαισίου του 
ΟΗΕ . Η σύμβαση αυτή στις μέρες μας ορίζει το ανώτατο όριο του 
συνολικού επιπέδου των επιτρεπόμενων εκπομπών ανά χώρα. 
Στους συμμετάσχοντες στο σχήμα επιτρέπεται να αγοράζουν και 
να πουλούν τις ποσοστώσεις που τους χρειάζονται για την οικονο-
μικά πιο αποτελεσματική διαχείριση της συμβατότητάς τους με 
την προδιαγραφή . Μια ποσόστωση δίνει στον ιδιοκτήτη της το 
δικαίωμα να εκδίδει ένα τόνο ισοδύναμο διοξειδίου του άνθρακα 
εντός ορισμένης περιόδου, δηλαδή ένα τόνο διοξειδίου του 
άνθρακα ή ποσότητα άλλου αερίου θερμοκηπίου. 

Από τις αρχές του 2013 το σχήμα εμπορίου εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου θα λειτουργεί με καινούριο τρόπο - τα εθνικά σχέδια 
καταργούνται και η διανομή των αδειών γίνεται με διαγωνισμό/
πλειστηριασμό ή με κεντροποιημένη ή αποκεντρωμένη πλατ-
φόρμα πλειστηριασμού, αλλά από τις χώρες – μέλη. Η αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει» διατηρείται. 

Σε επίπεδο ΕΕ κάθε έτος θα εκδίδεται ορισμένος αριθμός 
αδειών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στις εγκαταστάσεις , που 
θα μειώνεται σύμφωνα με γραμμικό χρονοδιάγραμμα έως το 2010 
σύμφωνα με τον  στόχο που έχει τεθεί.

Τα έσοδα από τους πλειστηριασμούς θα συγκεντρώνονται 
στους εθνικούς πλειστηριασμούς των χωρών-μελών. Τουλάχιστον 
το 50% των εσόδων αυτών πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την 
καταπολέμηση των κλιματολογικών αλλαγών, παρότρυνση για 
αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υιοθέτηση τεχνο-
λογιών κατακράτησης και διαφύλαξης των αερίων θερμοκηπίου 
και άμβλυνση των κοινωνικών συνεπειών από τα αυξημένα ενερ-
γειακά έξοδα.

Από την είσοδο της στην ΕΕ την 1 Ιανουαρίου του 2007 η Βουλ-
γαρία άρχισε να εκπληρώνει τις διαδικασίες, που προβλέπει η 

вия с емисии (ЕСТЕ). Тя съществува от 
2005 г. и се прилага спрямо всички дър-
жави-членки плюс другите три членки на 
Европейското икономическо простран-
ство - Норвегия, Исландия и Лихтен-
щайн. 

ЕСТЕ е основният инструмент на ЕС за 
изпълнение на задълженията на общ-
ността по Протокола от Киото към Рамко-
вата Конвенция на ООН по изменение на 
климата. При нея към момента се опре-
деля горна граница на общото ниво на 
позволените емисии. На участниците в 
схемата се позволява да купуват и прода-
ват квотите, които са им нужни за нейното 
икономически най-ефективно достигане. 
Една квота дава на притежателя си пра-
вото да емитира един тон еквивалент на 
въглероден диоксид в рамките на опре-
делен период, т.е. един тон въглероден 
двуокис или количество от друг парников газ.

От началото на 2013 г. схемата за търговия с емисии на пар-
никови газове ще работи по нов начин – националните планове 
отпадат и разпределението на разрешителни се извършва на 
тръжен принцип или на централизирана тръжна платформа 
или децентрализирано отново на търг, но от държавите-
членки. Принципът „замърсителят плаща” се запазва.

На ниво ЕС ежегодно ще бъде издавано определено коли-
чество разрешителни за емисии на парникови газове на инста-
лациите в схемата за търговия, което ще намалява по линеен 
график до 2020 г. в съответствие с поставената цел.

Приходите от търгове ще се събират в националните 
бюджети на държавите–членки. Не по-малко от 50% от тези 
приходи трябва да бъдат използвани за борба с климатичните 
промени, насърчаване на възобновяеми източници на енер-
гия, въвеждане на технологии за улавяне и съхранение на пар-
никови газове и смекчаване на социалните последствия от 
увеличените енергийни разходи.

От присъединяването си към Европейския съюз на 1 яну-
ари 2007 г. България започна да изпълнява процедурите, зало-
жени в Директива 2003/87/ЕС, която въвежда ЕСТЕ. Разпоред-
бите на директивата са въведени в националното 
законодателство чрез Закона за опазване на околната среда. 

Националният план за разпределение на квотите за пери-
ода 2008-2012 г. бе одобрен от Европейската комисия в края на 
април тази година. Според плана България ще може да разпре-
деля квоти до 42,4 млн тона парникови газове годишно сред 
132 индустриални мощности.

Като се вземат предвид актуалните прогнози за цената на 
разрешителните за емисии на парникови газове (40 лв./т) и 
ежегодно увеличаващите се обеми търгувани разрешителни 
от 20% до 100%, може да се направят предварителни оценки, 
че републиканският бюджет ще получи над един милиард евро 
приходи от търговия с емисии за периода 2013-2020 г.

Бизнесът обаче бе неприятно изненадан през месец май, 
когато стана ясно, че акредитацията на България за участие в 
търговията с парникови газове по Протокола от Киото ще бъде 
отнета след 30 юни тази година. В края на юни прилагащият 
орган към Комитета по изпълнение на задълженията на стра-
ните по Протокола от Киото потвърди решението, което се 
основава на лошото качество на докладваната от България 
инвентаризация на емисиите през април 2009 г. и на констата-
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циите от проверка в страната през септември, която отчита 
липса на напредък след дадените препоръки. 

България обаче получи възможност за по-благоприятна и 
ускорена процедура за възстановяване на акредитацията си, 
като представи подобрена информация за инвентаризацията 
на парникови газове и на тази основа поиска проверка на 
място от международни експерти. Експертна група ще посети 
България в периода септември-октомври, като най-късно 
резултатите от проверката се очакват през ноември. Възстано-
вяването на акредитацията може да стане преди края на тази 
година.

Експерти от швейцарско-българската Nvalue, компания, 
която се занимава с търговия на активи в пазарите на въгле-
родни емисии и зелена енергия, заявиха, че не виждат реална 
опасност бизнесът и правителството да понесат загуби за 2010 
г. На първо място, защото има период, макар и кратък - до 30 
юни, в който желаещите предприятия да извършат своите 
сделки. И на второ, ако - както МОСВ обеща, България възста-
нови своята акредитация през ноември и предприятията, и 
правителството ще имат достатъчно време, за да осъществят 
необходимите им транзакции. 

Все пак “пожарното” осъществяване на сделка в краткия 
период до 30 юни принуждава предприятията да сключват 
сделки на цена около 15 евро на тон CO2, което е в противовес 
с очакванията, че цените на разрешителните за емитиране ще 
се покачват до края на годината.

Друг възможен риск е, ако регистърът не бъде отворен 
през ноември. Тогава ще се появи реална опасност предприя-
тията да не могат да получат своите разрешителни за 2011 г., а 
онези, които са решили да изчакат евентуалното покачване на 
цените, няма да могат да осъществят сделка за 2010 г.

Разбира се, ускоряването на прехода към нисковъглеродна 
енергетика е невъзможно без развитие на възобновяеми енер-
гийни източници. Очакванията са, че развитието на такива 

Страна-членка дял на енергията от 
ВеИ през 2005

дял на енергията от 
ВеИ през 2020

Белгия 2.2% 13%
България 9.4% 16%
Чехия 6.1% 13%
Дания 17% 30%
Германия 5.8% 18%
Естония 18% 25%
Исландия 3.1% 16%
Гърция 6.9% 18%
Испания 8.7% 20%
Франция 10.3% 23%
Италия 5.2% 17%
Кипър 2.9% 13%
Латвия 32.6% 40%
Литва 15% 23%
Люксембург 0.9% 11%
Унгария 4.3% 13%
Малта 0% 10%
Холандия 2.4% 14%
Австрия 23.3% 34%
Полша 7.2% 15%
Португалия 20.5% 31%
Румъния 17.8% 24%
Словения 16% 25%
Словакия 6.7% 14%
Финландия 28.5% 38%
Швеция 39.8% 49%
Великобритания 1.3% 15%

таблица с национални цели за дял на енергията от 
възобновяеми източници в общото потребление към 2020 г.

Източник: Европейски съюз

Οδηγία 2003/87/ΕΕ, που καθιερώνει το Ευρωπαϊκό Σχήμα Εμπο-
ρίου Εκπομπών. Οι διατάξεις της οδηγίας υιοθετήθηκαν στην 
εθνική νομοθεσία μέσω του Νόμου περί της προστασίας του περι-
βάλλοντος.

Το εθνικό σχέδιο κατανομής των ποσοστώσεων για την περί-
οδο 2008-2012 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή επιτροπή στα τέλη 
Απριλίου φέτος. Σύμφωνα με το σχέδιο η Βουλγαρία δύναται να 
διανέμει ποσοστώσεις έως 42,4 εκ τόνους αερίων θερμοκηπίου σε 
ετήσια βάση μεταξύ 132 βιομηχανικών μονάδων.

Λαμβάνοντας υπόψη τις επίκαιρες προγνώσεις για το κόστος 
των αδειών για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (40 λβ/τ) και τον 
ετησίως αυξανόμενο όγκο των εμπορευόμενων αδειών από 20% 
έως 100% μπορεί να γίνει μια προκαταρκτική εκτίμηση, ότι ο εθνι-
κός προϋπολογισμός θα λάβει πάνω από ένα δισεκατομμύριο 
ευρώ έσοδα από το εμπόριο εκπομπών για την περίοδο 2013-
2020.

Οι επιχειρήσεις όμως εξεπλάγησαν δυσάρεστα τον Μάιο όταν 
έγινε σαφές ότι η πιστοποίηση της συμμετοχής της Βουλγαρίας 
στο εμπόριο αερίων θερμοκηπίου σύμφωνα με το Πρακτικό του 
Κιότο θα ανακληθεί μετά τις 30 Ιουνίου φέτος. Προς τα τέλη Ιου-
νίου το εκτελεστικό όργανο της Επιτροπής εκπλήρωσης των υπο-
χρεώσεων των χωρών του Πρωτόκολλου του Κιότου επιβεβαίωσε 
την απόφαση, που βασίζεται στην κακή ποιότητα της καταγραφής 
των εκπομπών στη Βουλγαρία, που έγινε τον Απρίλιου του 2009 
και στις διαπιστώσεις από έλεγχο στη χώρα τον Σεπτέμβριο, που 
κατέγραψε πλήρη έλλειψη προόδου μετά τις δοθείσες συστάσεις. 
Η Βουλγαρία όμως έλαβε δυνατότητα για πιο ευνοϊκή και επισπευ-
σμένη διαδικασία αποκατάστασης της πιστοποίησης της, αφού 
παρουσίασε καλύτερες πληροφορίες για την καταγραφή των 
αερίων θερμοκηπίου και σε αυτή την βάση ζήτησε έλεγχο επί 
τόπου από διεθνείς εμπειρογνώμονες. Ομάδα εμπειρογνώμων θα 
επισκεφτεί τη Βουλγαρία κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτω-
βρίου, ενώ τα πορίσματα από τον έλεγχο αναμένονται το αργό-
τερα τον Νοέμβριο. Η αποκατάσταση της πιστοποίησης μπορεί να 
γίνει πριν τα τέλη του χρόνου.   

Ειδικοί από την βούλγαρο-ελβετική επιχείρηση Nvalue, που 
ασχολείται με εμπόριο ενεργητικού στις αγορές εκπομπών διοξει-
δίου του άνθρακα και πράσινης ενέργειας, δήλωσαν ότι δεν βλέ-
πουν πραγματικό κίνδυνο οι επιχειρήσεις και η κυβέρνηση να 
υποστούν ζημιές για το 2010. Πρώτον, γιατί υπάρχει μια περίοδος, 
παρ’ ότι σύντομη - έως τι 30 Ιουνίου, κατά την οποία οι επιχειρήσεις 
που επιθυμούν μπορούν να κάνουν τις συναλλαγές τους. Δεύτε-
ρον, εάν – όπως υποσχέθηκε το Υπουργείο περιβάλλοντος και 
υδάτων, η Βουλγαρία αποκαταστήσει την πιστοποίηση της τον 
Νοέμβριο τόσο οι επιχειρήσεις, όσο και η κυβέρνηση θα έχουν 
αρκετό χρόνο, για να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες συναλ-
λαγές. 

Ωστόσο, η πραγματοποίηση της συναλλαγής «την τελευταία 
στιγμή» στο σύντομο διάστημα έως τις 30 Ιουνίου αναγκάζει τις 
επιχειρήσεις να κάνουν συναλλαγές σε περίπου 15 ευρώ τον τόνο 
διοξειδίου του άνθρακα, που αντιτίθεται στις προσδοκίες, ότι το 
κόστος των αδειών εκπομπών θα ανέβη στο τέλος του έτους.

Ένας άλλος δυνατός κίνδυνος είναι εάν το μητρώο δεν ανοίξει 
τον Νοέμβρη. Τότε θα εμφανιστεί ο πραγματικός κίνδυνος οι επι-
χειρήσεις να μην μπορούν να λάβουν τις άδειες τους για το 2011, 
ενώ εκείνες, που έχουν αποφασίσει να περιμένουν μια ενδεχόμενη 
αύξηση του κόστους, δεν θα μπορέσουν να κάνουν συναλλαγή 
για το 2010.

Μάλιστα, η επιτάχυνση της μετάβασης προς ενέργεια χαμη-
λού άνθρακα είναι αδύνατον χωρίς να αναπτυχθούν οι ανανεώσι-
μες πηγές ενέργειας. Οι προγνώσεις είναι ότι η ανάπτυξη τους θα 
ανοίξει νέες θέσεις εργασίας, θα σταθεροποιήσει το κλίμα και θα 
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източници ще открие нови работни места, ще стабилизира 
климата и ще намали значително зависимостта на страните от 
ЕС от вноса на енергийни ресурси.

ЕС преследва задължителна цел от 20% възобновяема 
енергия в „енергийния микс“ до 2020 г., допълнена от мини-
мална цел за биогоривата в размер на 10% от енергията потре-
бявана за транспорт.

Общите цели са “разбити” на национални цели, съобразени 
с нивото на БВП на човек от населението за съответната дър-
жава–членка, постигнатия напредък, както и прогнозите за 
икономически растеж.

Действащото в момента в България законодателство се 
основава на Директива 2001/77/ЕС за насърчаване на произ-
водството и потреблението на електроенергия от възобновя-
еми източници на вътрешния електроенергиен пазар.

Законът за възобновяемите и алтернативни енергийни 
източници и биогоривата въвежда следните стимули за насър-
чаване производството на електрическа енергия от ВЕИ:
n приоритетно присъединяване на производителите на 

електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници 
към преносната и/или разпределителната мрежа;
n задължително изкупуване на произведената електриче-

ска енергия от възобновяеми източници с изключение на вод-
ноелектрическите централи с инсталирана мощност над 10 
MW, като срокът на договорите за производители на електри-
ческата енергия, произведена от геотермална и слънчева 
енергия, е 25 години, а срокът на договорите за производители 
на електрическата енергия, произведена от други видове 
възобновяеми източници, е 15 години;
n преференциални цени на изкупуване на произведената 

електрическа енергия с изключение на ВЕЦ с инсталирана 
мощност над 10 MW.

В същността си законът бе, и си остава, един от най-добрите 
в Европа, коментира Велизар Киряков, председател на Асоциа-
цията на производителите на екологична енергия (АПЕЕ). 

„Ускореният темп на развитие на сектора на възобновяеми 
източници не бе подкрепен в достатъчна степен от държавата 
в частта законови и подзаконови нормативни актове”, отбеляза 
той и обясни, че инвестирането във възобновяеми източници 
се урежда от различни нормативни актове, които в някои слу-
чаи си противоречат.

Различното тълкуване на една и съща нормативна база на 
местно ниво допълнително поставя инвеститорите в много 
несигурна и трудна ситуация.

Особено тежка е процедурата с узаконяването и присъеди-
няването на малки покривни фотоволтаични системи, споделя 
председателят на Българската фотоволтаична асоциация (БФА) 
Никола Газдов.

В момента по Закона за устройство на територията всички 
електроцентрали с мощност до 25 мегавата се считат за трета 
категория строеж, каквато са и многоетажните жилищни сгради 
например.

От БФА се надяват с промените в закона този проблем да 
бъде решен. Една от обсъжданите в работните групи по проек-
тозакона мерки е малките фотоволтаични централи да бъдат 
прекатегоризирани като пета или шеста категория строежи, за 
които процедурите са по-леки. 

Основните надежди на сектора са насочени към национал-
ния план за действие в областта на енергията от възобновяеми 
източници.

В съответствие с Директива 2009/28/ЕО всяка държава-
членка трябва да предаде на Европейската комисия свой наци-

πίνακας των εθνικών στόχων για μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας στην συνολική κατανάλωση προς το 2020

Πηγή: Ευρωπαϊκή ένωση

μειώσει αισθητά την εξάρτηση των χωρών της ΕΕ από τις εισαγω-
γές ενεργειακών πόρων. 

Η ΕΕ επιδιώκει υποχρεωτικό στόχο 20% ανανεώσιμης ενέρ-
γειας στο «ενεργειακό μείγμα» έως το 2020, συμπληρωμένη από 
ελάχιστο στόχο για βιοκαύσιμα ύψους 10% της ενέργειας, χρησι-
μοποιούμενης για μεταφορές.

Οι γενικοί στόχοι “επιμερίστηκαν” σε εθνικούς στόχους, ανά-
λογα με το επίπεδο του ΑΕΠ ανά κεφαλήν για το αντίστοιχο κράτος 
– μέλος ,την επιτευχθείσα πρόοδο, καθώς και τις προγνώσεις για 
οικονομική ανάπτυξη. 

Η ισχύουσα αυτή τη στιγμή στη Βουλγαρία νομοθεσία βασίζε-
ται στην Οδηγία 2001/77/ΕΕ για παρότρυνση της παραγωγής και 
της κατανάλωσης ηλεκτροενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην 
εσωτερική ηλεκτροενεργειακή αγορά. 

Ο Νόμος περί των ανανεώσιμων και εναλλακτικών ενεργεια-
κών πηγών και βιοκαυσίμων δίνει τα εξής κίνητρα παρότρυνσης 
της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ:
n σύνδεση προτεραιότητας των παραγωγών ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές προς το δίκτυο μεταφοράς 
και/ή διανομής 
n υποχρεωτική εξαγορά της παραχθείσας ηλεκτρικής ενέρ-

γειας από ανανεώσιμες πηγές με εξαίρεση των υδροηλεκτρικών 
σταθμών με δυναμικότητα πάνω από 10 MW, ενώ η διάρκεια των 
συμβάσεων για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, παρα-
χθείσας από γεωθερμική και αιολική ενέργεια, είναι 25 έτη, ενώ η 
διάρκεια των συμβάσεων για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, παραχθείσας από άλλα είδη ανανεώσιμων πηγών είναι 15 
έτη

- τιμές προτεραιότητας εξαγοράς της παραχθείσας ηλεκτρικής 
ενέργειας με εξαίρεση των υδροηλεκτρικών σταθμών με δυναμι-
κότητα πάνω από 10 MW.

Στην ουσία του ο νόμος ήταν και παραμένει ένας από τους 
καλύτερους στην Ευρώπη, σχολιάζει ο Βελιζάρ Κιριάκοβ, Πρόε-
δρος της Ομοσπονδίας παραγωγών οικολογικής ενέργειας 

Κράτος-μέλος Μερίδιο ενέργειας από 
ΑΠΕ το 2005

Μερίδιο ενέργειας 
από ΑΠΕ το 2020

Βέλγιο 2.2% 13%
Βουλγαρία 9.4% 16%
Τσεχία 6.1% 13%
Δανία 17% 30%
Γερμανία 5.8% 18%
Εσθονία 18% 25%
Ισλανδία 3.1% 16%
Ελλάδα 6.9% 18%
Ισπανία 8.7% 20%
Γαλλία 10.3% 23%
Ιταλία 5.2% 17%
Κύπρος 2.9% 13%
Λεττονία 32.6% 40%
Λιθουανία 15% 23%
Λουξεμβούργο 0.9% 11%
Ουγγαρία 4.3% 13%
Μάλτα 0% 10%
Ολλανδία 2.4% 14%
Αυστρία 23.3% 34%
Πολωνία 7.2% 15%
Πορτογαλία 20.5% 31%
Ρουμανία 17.8% 24%
Σλοβενία 16% 25%
Σλοβακία 6.7% 14%
Φινλανδία 28.5% 38%
Σουηδία 39.8% 49%
Μεγάλη Βρετανία 1.3% 15%
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онален план за действие 
в областта на енергията 
от възобновяеми източ-
ници в срок до 30 юни 
2010 г., а до декември 
2010 г. да направи и 
необходимите промени 
в законодателната си 
база, за да транспонира 
директивата изцяло.

Този план трябва 
съдържа индикативна 
крива на растежа на 
възобновяемите източ-
ници в секторите на 
енергията за отопление 
и охлаждане, електрое-
нергията и транспорта и 
мерките, с които тези 
цели ще бъдат постиг-
нати.

Част от мерките, под-
чертани като важни от 
председателя на АПЕЕ, 
са:

n създаване на обществен регистър с подробна и актуална 
информация за инвестиционния интерес и състоянието на 
административните и разрешителни процедури;
n подкрепа на изграждането на нова инфраструктура за 

пренос и разпределение за целите на присъединяването на 
нови производители от ВЕИ - статут на национален инфра-
структурен обект, както и съдействие за развитие на научна и 
развойна дейност в областта на интелигентните мрежи.

Тези мерки са насочени към разрешаване на основните 
проблеми, с които инвеститорите във ВЕИ се сблъскват в 
момента, а именно: административни неуредици и липсата на 
капацитет на мрежата.

Освен върху този план, в България в момента усилено се 
работи и върху енергийна стратегия до 2020 г. и нов закон за 
възобновяемите източници. Наскоро министърът на икономи-
ката Трайчо Трайков определи изработването на двата осново-
полагащи документа на националната енергийна политика 
като най-спешните задачи на новия си заместник Марий Косев, 
който от началото на юни отговаря за енергетиката.

 “Ще се наложи да ускорим работата по енергийната страте-
гия и по закона за възобновяемите енергийни източници, за да 
ги представим в парламента преди края на тази сесия”, каза 
Косев. По правилник сесията на Народното събрание при-
ключва в края на юли.

В проекта за енергийната стратегия, който от 24 юни е под-
ложен на едномесечно обществено обсъждане, се подчертава, 
че „възобновяемите енергийни източници ще бъдат приоритет 
на националната енергийна политика за постигане на повече 
от 16% дял на ВЕИ в брутното крайно енергийно потребление 
на страната след 2020 г. при използване максимално както на 
водния потенциал на страната, така и на другите източници на 
чиста енергия (вятър, слънце, геотермални води, биомаса).

Това е лъч светлина за инвеститорите във възобновяеми 
източници, които с нетърпение очакват новата правна рамка, 
която да им осигури желаната пазарна среда с адекватни 
насърчителни мерки и максимално прозрачни правила при 
реализирането на разрешителните процедури.

Председателят на Европейската комисия 
Жозе Мануел Барозу говори по време на 
прес конференция в Брюксел

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής επιτροπής 
Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζου  μιλάει σε συνδι-

άσκεψη τύπου στις Βρυξέλλες

„Ο επισπευσμένος ρυθμός ανάπτυξης του τομέα ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας δεν υποστηρίχθηκε σε αρκετό βαθμό από 
το κράτος όσον αφορά τα κανονιστικά έγγραφα.”, επεσήμανε ο 
ίδιος και εξήγησε ότι η επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ρυθμίζε-
ται από μερικά κανονιστικά έγγραφα, τα οποία σε κάποιες περι-
πτώσεις έρχονται σε αντίθεση. 

Η διαφορετική ερμηνεία της ίδιας κανονιστικής βάσης σε 
τοπικό επίπεδο επιπρόσθετα θέτει τους επενδυτές σε πολύ ανα-
σφαλή και δύσκολη κατάσταση.

Ιδιαίτερα βαρειά είναι η διαδικασία νομιμοποίησης και σύνδε-
σης μικρών φωτοβολταïκών συστημάτων σκεπών, σχολιάζει ο 
Πρόεδρος της Βουλγαρικής Φωτοβλταïκής Ομοσπονδίας κ. 
Νικόλα Γκάζντοβ. 

Αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τον Νόμο περί της χωροταξίας 
όλοι οι ηλεκτρικοί σταθμοί με ισχύ έως 25 μεγαβάτ θεωρούνται 
κατασκευή τρίτης κατηγορίας, όπως π.χ. είναι και οι πολυώροφες 
πολυκατοικίες 

Από την Βουλγαρική Φωτοβολταïκή Ομοσπονδία ελπίζουν με 
τις τροποποιήσεις στον νόμο το πρόβλημα αυτό να λυθεί. Ένα από 
τα συζητούμενα στις ομάδες εργασίας μέτρο είναι οι μικροί 
φωτολταïκοί σταθμοί να κατηγοριοποιηθούν ως πέμπτη ή έκτη 
κατηγορία κατασκευής, έτσι ώστε οι διαδικασίες να είναι πιο ελα-
φριές. 

Οι κύριες ελπίδες στον κλάδο απευθύνονται προς το εθνικό 
σχέδιο δράσεως στον τομέα της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2009/28/ЕО κάθε κράτος-μέλος πρέ-
πει να παραδώσει στην Ευρωπαϊκή επιτροπή δικό του εθνικό σχέ-
διο δράσεως στον τομέα της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
εντός προθεσμίας έως 30 Ιουνίου του 2010 , ενώ έως τον Δεκέμ-
βρη του 2010 να κάνει τις απαραίτητες τροποποιήσεις στην νομο-
θετική του βάση, για να μεταφέρει την οδηγία πλήρως. 

Το σχέδιο αυτό πρέπει να περιέχει ενδεικτική καμπύλη της 
ανόδου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους τομείς της 
ενέργειας προς θέρμανση και ψύξη, της ηλεκτρικής ενέργειας και 
των μεταφορών και τα μέτρα,με τα οποία οι στόχοι αυτοί θα υλο-
ποιηθούν. 

Ένα μέρος των μέτρων, υποδεδειγμένων ως σημαντικά από 
τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας των παραγωγών οικολογικής 
ενέργειας είναι:
n εκπόνηση δημόσιου μητρώου με αναλυτικές και επίκαιρες 

πληροφορίες για το επενδυτικό ενδιαφέρον και την κατάσταση 
των διοικητικών διαδικασιών και των διαδικασιών έκδοσης 
άδειας 
n υποστήριξη της κατασκευής νέας υποδομής μεταφοράς και 

διανομής για τους στόχους ενσωμάτωσης νέων παραγωγών από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – καθεστώς έργου της εθνικής υπο-
δομής, καθώς και συνδρομή για την ανάπτυξη επιστημονικής και 
αναπτυξιακής δραστηριότητας στον τομέα των νοημόνων 
δικτύων.

Τα μέτρα αυτά σκοπεύουν στην επίλυση των βασικών προ-
βλημάτων, τα οποία οι επενδυτές σε ΑΠΕ αντιμετωπίζουν αυτή τη 
στιγμή, ήτοι: διοικητική αταξία και έλλειψη δυναμικότητας του 
δικτύου. 

Εκτός από αυτό το σχέδιο, στη Βουλγαρία σήμερα δραστήρια 
καταρτίζονται και η ενεργειακή στρατηγική έως το 2020 και ο νέος 
νόμος περί των ανανεώσιμων πηγών. Πρόσφατα ο υπουργός Τρά-
ιτσο Τράικοφ χαρακτήρισε την εκπόνηση των δύο βασικών για 
την εθνική ενεργειακή πολιτική εγγράφων της σαν τους πιο επεί-
γοντες στόχους στον νέο υφυπουργό του Μάριï Κόσεφ, ο οποίος 
από τις αρχές Ιουνίου είναι υπεύθυνος για τον τομέα της ενέρ-
γειας
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Ιουνίου-Ιουλίου 2010 πολιτικα

 “Θα χρειαστεί να επισπεύσουμε την δουλειά πάνω στην ενερ-
γειακή στρατηγική και στο νόμο περί των ανανεώσιμων πηγών, 
για να τα καταθέσουμε στη Βουλή πριν το τέλος αυτή της συνόδου 
“, λέει ο Κόσεφ. Σύμφωνα με τον κανονισμό η σύνοδος της Βουλής 
ολοκληρώνεται στα τέλη Ιουνίου. 

Στο νομοσχέδιο για την εθνική στρατηγική, το οποίο από τις 
24 Ιουνίου τίθεται σε δημόσια συζήτηση ενός μήνα, υπογραμμίζε-
ται ότι «οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα είναι προτεραιότητα 
της εθνικής ενεργειακής πολιτικής επίτευξης πάνω από 16% μερι-
δίου των ΑΠΕ στη συνολική οριστική κατανάλωση ενέργειας στη 
χώρα μετά το 2020, χρησιμοποιώντας στο έπακρο τόσο τους υδά-
τινους πόρους στη χώρα, όσο και τις άλλες πηγές ηλεκτρικής ενέρ-
γειας (άνεμος, ήλιος, γεωθερμικά ύδατα, βιομάζα)»

Αυτή είναι μια ακτίνα φωτός για τους επενδυτές σε ανανεώσι-
μες πηγές ενέργειας , οι οποίοι ανυπόμονα περιμένουν το νέο 
νομικό πλαίσιο, που να τους εξασφαλίσει το επιθυμητό αγοραίο 
περιβάλλον με κατάλληλα ενθαρρυντικά μέτρα και κανόνες μέγι-
στης διαφάνειας για τις διαδικασίες έκδοσης άδειας. 

Ανασφάλεια την ανάπτυξη αυτού του τομέα εμφανίσθηκε στα 
τέλη του περασμένου έτους , όταν του Υπουργείο Περιβάλλοντος 
ανακοίνωσε την πρόθεση να επιβάλλει πάγωμα στα οικολογικά 
ενεργειακά έργα έως την εκπόνηση χάρτη των περιοχών, όπου 
παρόμοια έργα θα επιτρέπονται, λόγω διαπιστωθείσας κατα-
σκευής στις προστατευόμενες ζώνες και μην σωστής εφαρμογή 
των διαδικασιών της Natura 2000. Κατόπιν έντονων κριτικών εκ 
μέρους των επιχειρήσεων η κυβέρνηση γρήγορα υπαναχώρησε - 
αλλά πρόσφατα ακούστηκε πλαι κάτι για νέα απαγόρευση.

Το σχέδιο τροποποίησης του Νόμου περί της προστασίας των 
γεωργικών γαιών προβλέπει να απαγορευτεί η κατασκευή ή η 
επέκταση σταθμών, που παράγουν ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές 
πάνω σε γεωργική γη πρώτης έως τέταρτης κατηγορίας ή σε 
αρδευόμενη γη, εκτός εάν δεν εμπίπτουν σε εδάφη, προορισμένα 
,στους ειδικούς χάρτες του Εθνικού σχεδίου, για ενέργεια από ανα-
νεώσιμες πηγές.

Μια τέτοια αλλαγή στο Νόμο περί της προστασίας των γεωρ-
γικών γαιών αποτελεί διάκριση, σχολιάζει το μέτρο ο κ.Γκάζντοφ. 

 „ Στη Βουλγαρία υπάρχουν πάνω από 5 εκ στρέμματα ερημω-
μένη καλλιεργήσιμη γη. 

Για την εγκατάσταση φωτοβολταïκών πάνελ με 
ισχύ 2 000 μεγαβάτ, και ακόμα μόνο πάνω σε γεωρ-
γική γη, από το σύνολο των αγροτικών εκτάσεων θα 
αποκοπούν 50 000 στρέμματα, τα οποία αποτελούν 
κάτω από το 0,01% των συνολικών εκτάσεων», διευ-
κρίνισε ο ίδιος σε συνδιάσκεψη στις αρχές Ιουνίου.

Αυτή τη στιγμή στη Βουλγαρία υπάρχουν 
παραγγελίες τοποθέτησης νέων 4 000 μεγαβάτ 
φωτοβολταïκών πάνελ. Μέχρι τα τέλη του έτους 
όμως πραγματικά θα τοποθετηθούν μεταξύ 10 και 
50 μεγαβάτ, δείχνουν οι προγνώσεις της Βουλγαρι-
κής Φωτοβολταïκής Ομοσπονδίας. 

Εν τέλει, θα μπορούσαμε τολμηρά να πούμε ότι 
η Ευρώπη ήδη έχει επιλέξει το ενεργειακό της μέλ-
λον να είναι «πράσινο» και εφαρμόζει δραστήρια 
πολιτική για την επίτευξη αυτού του στόχου. 

Η Βουλγαρία, σαν μέρος της ευρωπαϊκής οικο-
γένειας , επίσης ήδη πήρε τον ίδιο δρόμο, αλλά μέχρι 
στιγμής λείπουν η απαραίτητη σήμανση, τα οδικά 
σήματα και οι οδικοί πίνακες, που γρήγορα να προ-
σανατολίσουν τις επιχειρήσεις στη σωστή κατεύ-

θυνση. Όλα αυτά, όμως, πρέπει να υπάρχουν έως τα τέλη του 
έτους, όταν το νομοθετικό πλαίσιο, που μεταφέρει την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία, θα είναι γεγονός. 

Несигурност за развитието на този сегмент се появи в края 
на миналата година, когато екоминистерството обяви намере-
ние да наложи временен мораториум върху екоенергийните 
проекти до подготвянето на карта на териториите, където 
такива проекти ще бъдат разрешени, заради констатирано 
строителство в защитените зони и неправилно прилагане на 
процедурите по “Натура 2000”. След остри критики от бизнеса 
правителството бързо се отказа от тази идея, но скоро се заго-
вори за нова забрана.

В проекта за изменение на Закона за опазване на земедел-
ските земи се предлага да се забрани изграждане или разши-
ряване на централи, генериращи ток от възобновяеми източ-
ници, върху земеделски земи от първа до четвърта категория 
или върху поливни земи, освен когато попадат в територии, 
определени със специализирани карти към Националния план 
за енергията от възобновяеми източници.

Подобно изменение на Закона за опазване на земеделските 
земи е дискриминационно, коментира мярката Газдов.

„В България има над 5 милиона декара пустееща обработ-
ваема земя. За инсталирането на фотоволтаици с мощност от 2 
000 мегавата, и то единствено върху земеделски земи, от земе-
делския фонд ще бъдат изключени 50 000 декара, съставля-
ващи под 0,01% от общите площи”, поясни той на конференция 
в началото на юни.

В момента в България има заявки за разполагане на нови 4 
000 мегавата фотоволтаични панели. До края на тази година 
обаче реално ще се изградят между 10 и 50 мегавата, сочат 
прогнози на БФА.

В заключение можем смело да заявим, че Европа вече е 
избрала нейното енергийно бъдеще да бъде „зелено” и про-
вежда активна политика за постигането на тази цел. България, 
като част от европейското семейство, също вече е поела по 
този път, но за момента по пътя липсват необходимата марки-
ровка, пътните знаци и табели, които бързо да ориентират биз-
неса за правилната посока. Всички те обаче трябва да са налице 
в края на тази година, когато законовата рамка, транспонираща 
европейското законодателство, ще е факт.  

Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма на 
България

Τράιτσο Τράικοβ, υπουργός Οικονομίας, Ενέργειας και Τουρισμού της 
Βουλγαρίας
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ИВа СИРакОВа

Синьо, гръцко синьо; бели пясъчни плажове; изо-
ставена дървена лодка на безлюден плаж, бели 
варосани къщи, църкви със сини куполи, крис-
тално синьо-зелено море, величествени мана-
стири, антични руини - едва ли има някой, който 

да не е виждал този пейзаж на картичка или да не е слушал 
разказ за тези гръцки красоти.

Около 15 милиона чуждестранни туристи посещават 
Гърция всяка година, а туризмът е един от основните двига-
тели за икономиката на страната, допринасяйки една пета 
в годишния брутен вътрешен продукт на страната, който е 
240 млрд евро. Един на всеки пет гърци е зает в сектора.

„Гърция е атратктивна дестинация за много пътуващи 
по света. Гърция е красива страна с богато културно наслед-
ство. Като дестинация предлага многостранен избор за 
всяка категория туристи,” казва Леонидас Ефтимиу, предсе-
дател на софийския офис на Гръцката национална турсти-
ческа организация.

Къде се крие успехът на гръцкия турзъм?
Природа и богата култура, 2 500 острова и хилядолетна 
история – това ли е всичко, което е необходимо за една 
страна, за да бъде една от най-желаните туристически дес-
тинации в световен мащаб?

Гръцко лято
ιβα σιρακοβα

Γαλάζιο, ελληνικό γαλάζιο, λευκές αμμουδιές, μοναχική βάρκα 
σε μια έρημη παραλία, άσπρα

ασβεστωμένα σπίτια, εκκλησίες με γαλάζιους τρούλους, 
κρυστάλλινη γαλαζοπράσινη θάλασσα, επιβλητικά μοναστή-
ρια, αρχαία ερείπια – αμφιβάλλω να υπάρχει κανείς που να μην 
έχει δει αυτό το τοπίο σε καρτ- ποστάλ ή να μην έχει ακούσει για 
αυτές τις ελληνικές ομορφιές.

Γύρω στα 15 εκατομμύρια ξένοι επισκέπτονται την Ελλάδα 
κάθε χρόνο, ενώ ό τουρισμός είναι ένας από τους κύριος κινη-
τήρες της χώρας, συμβάλλοντας κατά ένα πέμπτο στο ετήσιο 
ΑΕΠ της χώρας, που ανέρχεται σε 240 δις ευρώ. Κάθε πέμπτος 
Έλληνας εργάζεται στον κλάδο. 

„Η Ελλάδα είναι ελκυστικός προορισμός για πολλούς ταξι-
δεύοντες από όλον τον κόσμο. «Η Ελλάδα είναι όμορφη χώρα 
με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. Σαν προορισμός προσφέ-
ρει ποικιλόμορφες δυνατότητες για κάθε κατηγορία τουρι-
στών», λέει ο Λεωνίδας Ευθυμίου, πρόεδρος του γραφείου του 
Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στη Σόφια. 

Πού κρύβεται η επιτυχία του ελληνικού 
τουρισμού;
Φύση και πλούσιος πολιτισμός , 2 500 νησιά και μακραίωνη 
ιστορία – αυτά είναι όλα όσα χρειάζεται μια χώρα, για να είναι 
ένας από τους πιο επιθυμητούς τουριστικούς προορισμούς σε 

Ελληνικό καλοκαίρι

Снимка: Цветелина Ангелова
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Тъй като е сред най-важните отрасли в гръцката иконо-
мика, се очаква именно туризмът да бъде един от основ-
ните двигатели за изход от трудностите, в които се намира 
страната в момента. 

„Глобалната финансова криза засяга всички европейски 
икономики. Логично е в условията на глобална финансова 
криза гръцкият туризъм да не остане незасегнат. Но както 
отбеляза генералният секретар на Световната туристиче-
ска организация, нуждата на човек да пътува е много по-
голяма от каквото и да е влияние на икономическата 
криза.

Гърция има възможността да предлага много опции на 
туристите през цялата година,” подчертава Ефтимиу.

„Туризмът няма нужда от прогнози, а от действия. Ние 
сме уверени, че Гърция е туристическа дестинация, която 
може да разбие всяка негативна прогноза и затова ви каним 
да ни посетите,” добавя той.

В продължение на десетилетия Гърция полага усилия в 
развитието на сектора и рекламирането му навън. В осно-
вата на всичко е гръцката история и култура и невероят-
ното умение на държавата да направи „от всеки камък кул-
турна забележителност”, каквито мнения често могат да се 
чуят от чуждите туристи. Но едва ли някой вярва, че е тол-
кова лесно.

Гърция инвестира милиони в продължение на десети-
летия, за да съхрани своите културни и исторически забе-
лежителности и природа и да превърне страната в желана 

παγκόσμια κλίμακα .
Μια και είναι ένας από τους πιο σημαντικούς κλάδους στην 

ελληνική οικονομία, αναμένεται ακριβώς ο τουρισμός να είναι 
ένας από τους βασικούς κινητήρες εξόδου από τις δυσχέρειες, 
που βιώνει η χώρα. 

„Η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση προσβάλλει όλες 
τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Είναι λογικό σε συνθήκες παγκό-
σμιας χρηματοοικονομικής κρίσης ο ελληνικός τουρισμός να 
μη μείνει άθικτος. Αλλά όπως επισημαίνει ο γενικός γραμματέας 
του παγκόσμιου οργανισμού τουρισμού, η ανάγκη του ανθρώ-
που για ταξίδια είναι πολύ πιο μεγάλη από οποιαδήποτε επιρ-
ροή της οικονομικής κρίσης. Η Ελλάδα έχει την δυνατότητα να 
προσφέρει πολλές λύσεις στους τουρίστες καθ’όλο το χρόνο ” 
υπογραμμίζει ο Ευθυμίου.

„Ο τουρισμός δεν χρειάζεται προβλέψεις αλλά δράσεις. 
Εμείς είμαστε πεπεισμένοι ότι η Ελλάδα είναι ένας τουριστικός 
προορισμός, που μπορεί να συντρίψει κάθε αρνητική πρό-
βλεψη και γι αυτό σας καλούμε να μας επισκεφτείτε» προσθέτει 
ο ίδιος.

Επί δεκαετίες η Ελλάδα καταβάλλει προσπάθειες για την 
ανάπτυξη του κλάδου και τη διαφήμιση του εκτός των συνό-
ρων της χώρας. Στην ουσία, τα πάντα βασίζονται στον ελληνικό 
πολιτισμό και ιστορία και στην μοναδική ικανότητα του κρά-
τους να κάνει «από κάθε πέτρα – ιστορικό αξιοθέατο», όπως 
συχνά ακούγεται από τους ξένους τουρίστες. Αλλά, μάλλον 
κανείς πιστεύει ότι τα πάντα είναι τόσο εύκολα.

Επί δεκαετίες η Ελλάδα επενδύει εκατομμύρια για την 
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туристическа дестинация.
„Да не забравяме, че гърците, за разлика от нас, напри-

мер, много добре са развили този вид туризъм, правейки 
го достъпен като инфраструктура и информация за истори-
ческите обекти,” казва Валя, специалист в туристическа 
агенция в София. 

Разбира се, за успеха на гръцката туристическа индус-
трия не може да се пренебрегне приносът на природните 
дадености – километрите бели пясъчни ивици, чистите, 
кристални води, стотиците острови и зелените гори в 
Северна и Централна Гърция.

Все пак, природата, историята и културата са само нача-
лото, всичко останало е резултат от много работа и реклама. 
Глобалната криза ще ограничи бюджета на страната за 
реклама, като тази година Гърция ще похарчи 10 млн евро, 
за да се рекламира навън, което ще бъде четири пъти по-
малко в сравнение с миналите години. И въпреки всичко 
страната ще продължи да инвестира.

на море в Гърция?
Все по-често може да се чуе този въпрос в края на зимата-
началото на пролетта, когато българите започват да плани-
рат лятната си отпуска.

Гърция се превърна в една от най-достъпните туристи-
чески дестинации за българите особено след падането на 
визовите и паспортни ограничения след 2007 г., когато Бъл-
гария беше приета за пълноправна страна-членка на Евро-
пейския съюз. Гърция е най-предпочитаната страна за чуж-
дестранен турзъм от българите. По данни на българския 
статистически институт 1,6 млн българи са посетили Гър-
ция миналата година, като най-много са пътуванията до 
южната ни съседка между април и август.

Достъпът до Гърция беше улеснен също и с откриването 
на нов гранично-пропускателен пункт Златоград-Ксанти 
през януари тази година. В момента има четири пункта, 
през които може да се стигне до Гърция – Кулата-Промахон, 
Илинден-Ексохи, Капитан Петко Войвода-Орменион и Зла-
тоград-Ксанти.

Основният пътнически и товарен трафик се поема от 
Кулата-Промахон, през който по време на по-големите 
празници около Коледа, Нова Година и Велкиден, както и 
по време на лятото, се изисква сериозно търпение заради 
честите километрични задръствания.

По-малко натоварени са останалите три пункта, а през 
последно отворения Златоград-Ксанти не се допускат 
товарни камиони поради стръмния планински път.

Само за коледните празници на 2009 г. 170 000 души са 
преминали през първите три пункта, а пунктът Златоград-
Ксанти, който беше отворен в средата на януари тази 
година, отбеляза засилен трафик в първите дни от октрива-
нето си.

При откриването на последния граничен пункт в сре-
дата на януари премиерите на България и Гърция Бойко 
Борисов и Георгиос Папандреу изразиха увереност, че това 
ще даде по-сериозен тласък както на българските пътува-
ния в Гърция, така и на гръцките в България. Откриването 
на пункта се очаква също така да стимулира икономиката в 
малкия български град Златоград, в който посетителите 
могат да се насладят на турско кафе на пясък и сладкиши на 
старинната улица на занаятите.

Преминеш ли вече на гръцка земя си на около час и 
малко разстояние от Кавала и о. Тасос, най-зеленият остров 

συντήρηση των πολιτιστικών και των ιστορικών της αξιοθέα-
των και την προστασία της φύσης της με στόχο να γίνει επιθυ-
μητό τουριστικό προορισμό.

„Να μην ξεχνάμε ότι οι έλληνες, σε αντίθεση με μας, πολύ 
καλά έχουν αναπτύξει αυτό το είδος τουρισμού, καθιστώντας 
τον προσιτό από άποψη υποδομής και πληροφοριών για τους 
ιστορικούς χώρους,” λέει η Βάλια, ειδικός σε τουριστικό πρακτο-
ρείο στη Σόφια.

Μάλιστα, για την επιτυχία της ελληνικής τουριστικής βιομη-
χανίας δεν μπορεί να παραβλεφθεί η συνεισφορά της φύσης – 
χιλιόμετρα ακτογραμμών και αμμουδιών, πεντακάθαρα, κρυ-
στάλλινα νερά, εκατοντάδες νησιάι και πράσινα δάση στην 
Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα.

Ωστόσο, η φύση, ο πολιτισμός και η ιστορία είναι μόνο η 
αρχή, όλα τα υπόλοιπα είναι μόνο αποτέλεσμα πολλής δουλειάς 
και προβολής. Η παγκόσμια κρίση θα περιορίσει τον προϋπο-
λογισμό της χώρας για διαφήμιση, φέτος η Ελλάδα θα ξοδέψει 
10 εκ. ευρώ για διαφήμιση εκτός των συνόρων της, τέσσερεις 
φορές λιγότερο σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Και 
παρ’ όλα αυτά η χώρα θα συνεχίσει να επενδύει. 

θαλάσσιες διακοπές στην Ελλάδα;
Όλο και πιο συχνά μπορεί να ακουστεί αυτή η ερώτηση στα 
τέλη του φθινόπωρου – αρχές άνοιξης, όταν οι βούλγαροι αρχί-
ζουν να σχεδιάζουν τις καλοκαιρινές του διακοπές. 

Η Ελλάδα μετατράπηκε σε έναν από τους πιο προσιτούς 
τουριστικούς προορισμούς για τους βούλγαρους ιδιαιτέρως 
μετά την κατάργηση της βίζας και των περιορισμών μετά το 
2007, όταν η Βουλγαρία έγινε πλήρες μέλος της ΕΕ. Η Ελλάδα 
είναι η πλέον προτιμώμενη χώρα για τουρισμό στο εξωτερικό 
από τους Βούλγαρους. Σύμφωνα με στοιχεία του βουλγαρικού 
στατιστικού ινστιτούτου 1,6 εκ βούλγαροι έχουν επισκεφθεί 
την Ελλάδα πέρσι, ενώ οι περισσότερες επισκέψεις έγιναν την 
περίοδο μεταξύ Απριλίου και Αυγούστου.

Η πρόσβαση στην Ελλάδα επίσης διευκολύνθηκε και με το 
άνοιγμα της νέας μεθοριακής διόδου Ζλατογράντ – Ξάνθη τον 
Ιανουάριο φέτος. Σήμερα υπάρχουν 4 μεθοριακές δίοδοι, μέσω 
των οποίων μπορεί να φθάσει κανείς στην Ελλάδα : Κούλατα- 
Προμαχώνας, Ιλίντεν – Εξοχή, Καπιτάν Πέτκο Βοïβόντα – Ορμέ-
νιον και Ζλατογκράντ – Ξάνθη.

Την μεγαλύτερη κίνηση επιβατών και φορτηγών δέχεται η 
μεθοριακή δίοδος Κούλατα- Προμαχώνας , στην οποία κατά τη 
διάρκεια των μεγάλων γιορτών των Χριστουγέννων, της Πρω-
τοχρονιάς και του Πάσχα, καθώς και το καλοκαίρι, χρειάζεται 
σοβαρή υπομονή λόγω των συχνών μποτιλιαρισμάτων.

Λιγότερη κίνηση δέχονται οι άλλες τρεις δίοδοι, ενώ μέσω 
της νέας διόδου Ζλατογκράντ – Ξάνθη δεν επιτρέπεται το πέρα-
σμα φορτηγών λόγω του απότομου ορεινού δρόμου.

Μόνο για τις χριστουγεννιάτικες γιορτές του 2009 170 000 
άτομα έχουν περάσει από τις τρεις πρώτους διόδους, ενώ η δίο-
δος Ζλατογκράντ – Ξάνθη, που άνοιξε στα μέσα Ιανουαρίου 
φέτος, κατέγραψε έντονη κίνηση τις πρώτες μέρες μετά το 
άνοιγμα της.

Στα επίσημα εγκαίνια της τελευταίας μεθοριακής διόδου 
στα μέσα Ιανουαρίου οι πρωθυπουργοί της Βουλγαρίας και της 
Ελλάδας κ.κ. Μπόικο Μπορίσοφ και Γεώργιος Παπανδρέου εξέ-
φρασαν βεβαιότητα ότι αυτό θα δώσει πιο σοβαρή ώθηση τόσο 
στα βουλγαρικά ταξίδια στην Ελλάδα, τόσο των ελληνικών – 
στη Βουλγαρία. Το άνοιγμα της διόδου επίσης αναμένεται να 
αναπτύξει την οικονομία στη μικρή βουλγαρική πόλη Ζλατο-
γκράντ, στην οποία οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν 
ελληνικό καφέ σε άμμο και γλυκά στο παλιό δρομάκι των τεχνών 
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на Гърция и най-близкият до сушата, и от Ксанти, където се 
провежда карнавал, напомнящ езически вакханлийски 
веселия, който се провежда всяка година в края на зимата 
и началото на пролетта.

От друга страна, пътят Златоград-Ксанти свързва гръц-
ките морски курорти с българските зимни курорти Пампо-
рово и Чепеларе в Родопи планина.

Най-големият туристически трафик минава през Кулата-
Промахон, който свързва София с втория по големина град 
в Гърция – Солун за по-малко от пет часа. Пътят минава в 
близост до най-посещавания от гръцките туристи през 
зимата ски курорт Банско в Пирин планина. А Солун, от 
своя страна, служи като отправна точка за изключително 
много възможни дестинации за морски, културен, истори-
чески и релгиозен туризъм в Гърция.

„Българите могат да избират между голямо разнообра-
зие от туристически пакети, предлагани от туроператори и 
пътнически агенции, като предложенията включват въз-
можности за всички форми и типове туризъм – религиозен, 

културен, морски, туристически градски почивки,” обяс-
нява Ефтимиу.

„Още повече, в Гърция ние не само посрещаме туристи, 
но подслоняваме гости,” подчертава той.

„През изминалите години имаше също и сериозен ръст 
на гръцки посетители в България за градски разходки, 
зимен спорт, забавление, като броят на гръцките туристи 
държеше лидерство сред приходящите туристи. Това беше 
подкрепено от развитието на всяко ниво на отношения 
между двете страни – политическо, социално, културно и 
особено от развитието на гръцкото предприемачество в 
България, което постави Гърция на първо място сред чуж-
дите туристи,” добавя Ефтимиу.

Броят на гръцките посещения в България през 2009 г. е 
924 220 по данни на НСИ.

Понякога е много по-лесно да стигнеш до плажовете на 
Егейско Море, отколкото до Черноморските, поради по-
добрата пътна инфраструктура в Гърция и сравнително 
краткото разстояние между двете страни. С кола са необхо-
дими около четири-пет часа до най-достъпния до България 
като туристическа дестинация Халкидически полуостров.

Друг основен плюс за гръцкия туризъм, който не е за 
пренебрегване, е сравнително дългият летен сезон, който 
традиционно привлича туристи от май до октомври.

Все по-модерно сред българите е да събират първите 
слънчеви лъчи в началото на май на плажовете на Халки-
дики или остров Тасос, когато обикновено се натрупват 
няколко почивни дни между два национални празника. 
Такава е и все по-разпространената практика на „последно 
море за годината” към края на летния сезон, в края на сеп-

Още повече, в Гърция ние не 
само посрещаме туристи, но 

подслоняваме гости

και των μαστόρων.
Εάν περάσεις στο ελληνικό έδαφος είσαι σε μια ώρα και λίγο 

απόσταση από την Καβάλα και Θάσο, το πιο πράσινο νησί της 
Ελλάδας και το νησί που είναι στην πιο κοντινή απόσταση από 
τη στεριά , και Ξάνθη, όπου κάθε έτος στα τέλη του χειμώνα και 
στις αρχές της άνοιξης κάνουν καρναβάλι, που υπενθυμίζει τις 
αρχαίες γιορτές των Βακχίδων.

Αφ΄ετέρου, ο δρόμος Ζλατογκράντ – Ξάνθη συνδέει τα 
ελληνικά θαλάσσια θέρετρα με τα βουλγάρικα χειμωνιάτικα 
θέρετρα Παμπόροβο και Τσεπελάρε στην Ροδόπη .

Η μεγαλύτερη τουριστική κίνηση περνάει από την Κούλατα 
–Προμαχώνα, που συνδέει Σόφια με την δεύτερη σε μέγεθος 
πόλη στην Ελλάδα – Θεσσαλονίκη και το ταξίδι κρατάει λιγό-
τερο από πέντε ώρες. Ο δρόμος περνάει κοντά στο πιο επισκε-
πτόμενο από τους έλληνες τουρίστες τον χειμώνα χιονοδρο-
μικό κέντρο Μπάνσκο στο βουνό Πίριν. Ενώ η Θεσσαλονίκη, 
από τη μεριά της, είναι σημείο εκκίνησης για πάρα πολλούς 
δυνατούς προορισμούς για θαλάσσιο, πολιτιστικό, ιστορικό και 
θρησκευτικό τουρισμό στην Ελλάδα.

„Οι βούλγαροι μπορούν να επιλέγουν ανάμεσα στη μεγάλη 
ποικιλία τουριστικών πακέτων, που προτείνουν οι tour operator 
και τα πρακτορεία ταξιδιών, ενώ οι προτάσεις συμπεριλαμβά-
νουν δυνατότητες για όλα τα είδη και μορφές τουρισμού – θρη-
σκευτικό, πολιτιστικό, θαλάσσιο, τουριστικές αστικές διακοπές” 
εξηγεί ο Ευθυμίου.

„Ακόμα περισσότερο στην Ελλάδα εμείς, όχι μόνο υποδεχό-
μαστε τουρίστες αλλά και φιλοξενούμε ” υπογραμμίζει αυτός.

„Τα περασμένα χρόνια υπήρχε πάλι σημαντική άνοδος των 
Ελλήνων επισκεπτών στη Βουλγαρία για αστικές βόλτες, χειμε-
ρινά σπορ , ενώ ο αριθμός των ελλήνων τουριστών ξεπερνούσε 
τον αριθμό των υπόλοιπων. Για αυτό συνέφερε η ανάπτυξη των 
σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών σε κάθε επίπεδο– πολιτικό, 
κοινωνικό, πολιτιστικό και ιδιαίτερα η ανάπτυξη της ελληνικής 
επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Βουλγαρία, που έθεσε 
την Ελλάδα σε πρώτη θέση ανάμεσα στους ξένους τουρίστες” 
προσθέτει ο Ευθυμίου.

Ο αριθμός των ελληνικών επισκέψεων στη Βουλγαρία το 
2009 είναι 924 220 σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού στατιστι-
κού ινστιτούτου. 

Μερικές φορές είναι πολύ πιο εύκολο να φθάσεις στις παρα-
λίες του Αιγαίου, απ ότι σ’αυτές της Μαύρης θάλασσας λόγω 
της καλύτερης οδικής υποδομής στην Ελλάδα και της σχετικά 
κοντινής απόστασης μεταξύ των δύο χωρών. Με αυτοκίνητο 
χρειάζονται γύρω σε τέσσερεις – πέντε ώρες έως τον πιο προ-
σιτό για τη Βουλγαρία τουριστικό προορισμό – την Χαλκιδική 
χερσόνησο.

Ένα άλλο σημαντικό «συν» για τον ελληνικό τουρισμό, που 
δεν πρέπει να παραμεληθεί, είναι η σχετικά μεγάλης διάρκειας 
θερινή σεζόν, η οποία παραδοσιακά προσελκύει τουρίστες από 
τον Μάιο έως τον Οκτώβριο. 

Όλο και πιο της μόδας ανάμεσα στους βούλγαρους είναι να 
ξαπλώνουν στον ήλιο στις αρχές Μάιου στια παραλίες της Χαλ-
κιδικής ή στη Θάσο, όταν συνήθως μεταξύ δύο εθνικών γιορ-
τών μαζευτούν μερικές αργίες. Τέτοια είναι και η όλο και πιο 
διαδεδομένη πρακτική της «τελευταίας θάλασσας του έτους» 
προς τα τέλη της θερινής σεζόν, στα τέλη Σεπτεμβρίου για 
κάποιο παρατεταμένο Σαββατοκύριακο.

Ακριβώς γι΄ αυτό πολλοί Βούλγαροι προτιμούν να ξεκουρά-
ζονται εκεί απ΄ ότι στα γνωστά βουλγαρικά θέρετρα, που έχουν 
υπερβολική οικοδόμηση. 

“Μου αρέσει να κάνω διακοπές στην Ελλάδα, γιατί δεν 
υπάρχει τόσο πολύς κόσμος, γιατί οι παραλίες δεν είναι πυκνο-
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тември, за някой удължен уикенд.
Именно затова много българи избират да почиват там, 

отколкото в презастроените и добре познати български 
курорти.

“Обичам да почивам на гръцкото крайбрежие, защото 
няма толкова много хора, защото плажовете не са толкова 
пренаселени, колкото в България, чисти са и отсъстват 
задължителните за България заведения със силна музика. 
Също така тръбите с отходната вода не се изливат директно 
в морето,” казва Невена, историчка.

Интересът на Невена към Гърция е и професионален. 
Като историк и изследовател често се налага да пътува 
дотам и много често до типични, отдалечени малки селца, 
далеч от туристическата суета.

“За мен беше много вълнуващо преживяване да бъда за 
Великден в Леонидио, отдалечено каменно планинско 
градче в южна Гърция с особен местен говор, където 
туристи се виждат рядко. Усещането за нещо хем родно и 
познато, хем необикновено ме съпътстваше през цялото 
време. Празнично облечените хора на площада, тържест-
вената литургия, червените яйца и бомбичките естествено 
бяха като нашите, но когато в нощното небе бавно се издиг-
наха хиляди хартиени балони със свещички настана осо-
бена тържественост и, поне за мен, усещане за излючител-
ност на мига,” споделя тя след последното си пътуване до 
Гърция тази година.

“За един историк е изключително приятно да пътува из 
Гърция, особено с приятели не-историци, пред които да 
блеснеш. Накъдето и да се обърнеш, за всяко село, река и 
камък можеш да разкажеш история, да направиш асоциа-
ция с истински или поизмислени събития или личности, я 
от историята, я от митологията,” добавя тя.

Освен традиционните отсядания в хотели, частни вили 
и квартири, голяма популярност имат къмпингите на Хал-
кидики, които са далеч по-добре устроени и много катего-
рии над българските къмпинги.

Мнозинството от българските туристи в Гърция пред-
почитат по-близки дестинации като Халкидики, Кавала, о. 
Тасос и о. Корфу, Солун и манастирските комплекси в Мете-
ора.

Редки са случаите на посещения на прословутите 
гръцки острови в Егейско, Йонийско и Средиземно море и 
въпреки че са многобройни и сравнително достъпни по 
море и въздух, много малка част от българите, пътуващи в 
Гърция, ги предпочитат.

κατοικημένες, όπως στη Βουλγαρία, είναι καθαρές και λείπουν 
τα υποχρεωτικά για τη Βουλγαρία μπαράκια με δυνατή μου-
σική. Επίσης οι σωλήνες της αποχέτευσης δεν εκρέουν απευ-
θείας στη θάλασσα,” λέει η Νεβένα, ιστορικός

Το ενδιαφέρον της Νεβένα προς την Ελλάδα είναι επαγγελ-
ματικό. Σαν ιστορικός και ερευνητής συχνά ταξιδεύει προς τα 
εκεί, και πολύ συχνά μέχρι σε απλά, απομακρυσμένα χωριουδά-
κια, μακριά από την τουριστική ματαιοδοξία.

“Για εμένα ήταν συγκινητική εμπειρία να περάσω την γιορτή 
του Πάσχα στο Λεωνίδιο , μια απομακρυσμένη πέτρινη παρα-
θαλάσσια πολίχνη στη Νότια Ελλάδα με ιδιαίτερη τοπική ομιλία 
, όπου σπάνια μπορεί να δει κανείς τουρίστες. Η αίσθηση για 
κάτι πατρικό, κάτι γνωστό με συνόδευε καθ’όλο το χρόνο. Τα 
πανηγυρικά ντυμένα άτομα στην πλατεία, η λειτουργία, τα κόκ-
κινα αυγά και οι φωτοβολίδες μάλιστα ήταν σαν τα δικά μας, 
αλλά όταν στον νυχτερινό ουρανό υψώθηκαν χίλια χάρτινα 
μπαλόνια με κεράκια επικράτησε μια ιδιαίτερα πανηγυρική 
ατμόσφαιρα, και τουλάχιστον για μένα, μια αίσθηση μοναδικό-
τητας της στιγμής, συμμερίζεται αυτή μετά το τελευταίο ταξίδι 
της στην Ελλάδα φέτος.

“Για έναν ιστορικό είναι εξαιρετικά ευχάριστα να ταξιδεύει 
στην Ελλάδα, ιδιαίτερα με φίλους, που δεν είναι ιστορικοί, τους 
οποίους να εντυπωσιάσει. Όπου και να γυρίσεις, για κάθε χωριό, 
ποτάμι, πέτρα μπορεί να διηγηθείς ιστορία, να κάνεις συνειρμό 
με πραγματικά ή λίγο επινοημένα γεγονότα και προσωπικότη-
τες, είτε από την ιστορία, είτε από την μυθολογία” προσθέτει η 
ίδια. 

Εκτός από τις παραδοσιακές διανυκτερεύσεις σε ξενοδο-
χεία, ιδιωτικές βίλες και ενοικιαζόμενα δωμάτια, πολύ δημο-
φιλή είναι τα camping στην Χαλκιδική, που είναι πολύ πιο 
τακτοποιημένα και πολλές κατηγορίες πάνω από τα βουλγα-
ρικά camping.

Πάρα πολλοί βούλγαροι τουρίστες στην Ελλάδα προτιμάνε 
πιο κοντινούς προορισμούς όπως Χαλκιδική, Καβάλα, Θάσος, 
Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη και το μοναστηριακό συγκρότημα στη 
Μετέωρα.

Σπάνιες είναι οι περιπτώσεις των επισκέψεων των φημισμέ-
νων ελληνικών νησιών στο Αιγαίο, στο Ιόνιο και στη Μεσόγειο 
και παρόλο που είναι πολυάριθμα και σχετικά προσιτά δια 
θαλάσσης και αεροπορικώς, λίγοι Βούλγαροι, τους προτιμάνε.

Αλλά κάποιος, που μια φορά τα έχει επισκεφτεί, πάντα επι-
θυμεί να επιστρέψει πάλι εκεί.

Όταν η Μίρα, φοιτήτρια στο Μπλαγκόεβγραντ, πάει στη 
Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά πριν από πέντε χρόνια, και βλέ-
πει μια καρτούλα με άσπρα ασβεστωμένα σπίτια, που φαίνο-
νται σμιλευμένα στους βράχους, μικρό άσπρο παρεκκλήσι με 
γαλάζιο τρούλο και μαύρο σταυρό στο φόντο καταγάλανης 
θάλασσας και του ροζ ηλιοβασιλέματος, λέει στον εαυτό της ότι 
αυτό είναι το μέρος, που πάντα ήθελε να επισκεφτεί.

“Μερικά χρόνια αργότερα πραγματοποίησα το όνειρο μου. 
Το μέρος ήταν η Σαντορίνη, και όλα εκείνα που ήταν στην καρ-
τούλα, στην πραγματικότητα ήταν τα ίδια,” συμμερίζεται η 
Μίρα.

Η ίδια καταφέρνει να πάει σαν φοιτήτρια στην Ελλάδα, να 
αποταμιεύσει λίγα χρήματα από την υποτροφία της και να αξιο-
ποιήσει μερικές αργίες τον Μάιο, για να κάνει σύντομη εκδρομή 
στις Κυκλάδες στο Αιγαίο, μεταξύ των οποίων το πιο δημοφιλή 
είναι το νότιο νησί Σαντορίνη ή Θήρα.

Μετά από κάποιες μεταμορφώσεις, που προκλήθηκαν από 
εκρήξεις ηφαιστείων και σεισμούς επί τους αιώνες, η Σαντορίνη 
πήρε την μορφή ημισελήνου με εσωτερικό κόλπο, αποκαλού-
μενο “καλδέρα”. Η θάλασσα εκεί είναι τόσο βαθιά, που τα πλοία Сн
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Но човек, който един път посети някой от прословутите 
гръцки острови, винаги иска да се върне отново там.

Когато Мира, студентка от Благоевград, отива в Солун за 
първи път преди пет години, и вижда картичка с кацнали, 
сякаш издълбани в скалите, бели варосани къщи, сгушена 
между тях малка бяля църква със син купол и черен кръст 
на фона на синьо море и розово-златен залез, си казва, че 
това е мястото, което винаги е искала да посети.

“Няколко години по-късно постигнах мечтата си. Мяс-
тото се оказа Санторини, а всичко онова, което беше не 
картичката, се оказа истина,” споделя Мира.

Тя успява да замине като студент в Гърция, да спести 
малко пари от стипендията си и да използва няколко 
почивни дни през май, за да направи кратка екскурзия до 
Цикладските острови в Егейско море, сред които най-
известният е най-южният сред групата острови Санторини 
или Тира.

След няколко метаморфози, причинени от вулканични 
изригвания и земетресения през вековете, Санторини е 
придобил формата на полумесец с вътрешен залив, наре-
чен калдера, което представлява нещо като корито. Морето 
там е толкова дълбоко, че корабите трудно намират дъно, 
за да хвърлят котвите си. Островът всъщност е огромна 
маса от застинала вулканична лава, идваща направо от 
дълбините на земното кълбо. Историята му е не по-малко 
плашеща. Санторини няколко пъти потъва в морето и се 
ражда отново. Изригвания на вулкани и земетресения 
заличават цивилизацията на острова на няколко пъти през 
хилядолетията. Според изследователите островът ще про-
дължи да се издига през идните години и един ден ще се 
върне към първоначалната си форма - затворен пръстен.

“Когато разбрах, че ще пътувам 19 часа от Солун до Сан-
торини, не мислех, че ще издържа. Пътуването беше измо-
рително и неудобно, тъй като не можех да си позволя каюта 
на ферибота или самолетен билет, но всяко лошо усещане 
изчезна, когато наближихме Санторини рано сутринта и 
видях онези така мечтани бели къщички,” казва Мира.

Мира е сред щастливците, които успяват да намерят 
доста евтино място за спане, тъй като знае гръцки, успява 
да се спазари за цената, а и решава да отседне не в най-кра-
сивите места на острова – Тира, който е и основният град на 
острова, или Ия, а в предпочитана от туристите Периса, 
където цените са по-достъпни. 

Прекарва няколко дни на Санторини и посещава почти 
всяко кътче на острова – Тира, където обикаля с часове 
малките калдъръмени улички, виещи се сред къщичките в 
най-разнообразни цветове, които наистина са построени в 
скалите; Ия, където се наслаждава на един от най-хубавите 
залези, които някога е виждала – като този от картичката; и 
разбира се, прословутия Червен плаж, сгушен сред изсе-
чени голи вулканични скали.

“Беше приказано, островът е фантастичен, адски роман-
тичен, не трябва обаче да ходите сами там,” казва Мира.

Пътуването й продължава до близките острови Иос и 
Парос, които също имат характерната цикладска архитек-
тура, но за разлика от Санторини, където голяма част от 
плажовете са черни и каменисти, тук плажовете са бели, с 
копринени пясъци. Морето е дружелюбно, спокойно и 
наситено синьо, има повече групички от млади хора, а не 
влюбени двойки, а цените са далеч по-достъпни.

„Още много мога да ви разказвам за това пътуване, за 
островите, за красотите. Но каквото и да ви разказвам, няма 

δύσκολα βρίσκουν πυθμένα για να ρίξουν τις άγκυρες τους. Το 
νησί, στην ουσία, αποτελεί μεγάλη μάζα ψηγμένης ηφαιστεια-
κής λάβας, που εξερράγη κατευθείαν από τα έγκατα της γης.

Η ιστορία δεν είναι λιγότερο τρομακτική.Η Σαντορίνη πάνω 
από μια φορά έχει βυθιστεί στη θάλασσα και έχει ξαναγεννηθεί. 
Εκρήξεις ηφαιστείων και σεισμοί έχουν καταστρέψει τον πολιτι-
σμό στο νησί μερικές φορές επί χιλιετίες. Σύμφωνα με τις έρευ-
νες, το νησί θα συνεχίσει να ανεβαίνει τα επόμενα χρόνια και μια 
μέρα θα ξαναποκτήσει την πρωταρχική μορφή του – του κλει-
στού δακτυλίου.

“¨Όταν κατάλαβα ότι θα κάνω ταξίδι 19 ώρες από τη Θεσσα-
λονίκη μέχρι τη Σαντορίνη , δεν νόμισα ότι θα αντέξω. Το ταξίδι 
ήταν κουραστικό και άβολο, μια και δεν μπόρεσα να έχω 
καμπίνα στο φέριμποτ ή να αγοράσω αεροπορικό εισιτήριο, 
αλλά κάθε άσχημη αίσθηση εξαφανίστηκε όταν πλησιάσαμε το 
νησί πρωί το πρωί και είδα εκείνα τα πολυπόθητα άσπρα σπιτά-
κια,” είπε η Μίρα 

Η Μίρα είναι ανάμεσα στους τυχερούς, που καταφέρνουν 
να βρουν διανυκτέρευση σε καλή τιμή. Μια και μιλάει ελληνικά, 
καταφέρνει να συμφωνήσει καλή τιμή και επίσης αποφάσισε να 
μείνει όχι στα πιο όμορφα μέρη στο νησί – Θήρα, που είναι και 
η βασική πόλη στο νησί ή Οία, αλλά στην προτιμώμενη από 
τους τουρίστες Περίσσα, όπου οι τιμές είναι πιο προσιτές.

Περνάει μερικές μέρες στη Σαντορίνη και επισκέπτεται σχε-
δόν κάθε κομμάτι του νησιού – Θήρα, όπου περπατάει με τις 
ώρες στα μικρά καλντερίμια, που ελίσσονται ανάμεσα στα 
πολύχρωμα σπιτάκια, πραγματικά χτισμένα στους βράχους, 
Οία, όπου απολαμβάνει ένα από τα πιο μαγικά ηλιοβασιλέματα, 
που κάποτε έχει δει – σαν αυτό στα καρτ ποστάλ, και μάλιστα 
την φημισμένη Κόκκινη παραλία, φωλιασμένη μεταξύ γυμνών 
ηφαιστειακών βράχων.

“Ήταν παραμυθένια, το νησί είναι φανταστικό, φοβερά 
ρομαντικό, δεν πρέπει όμως να πηγαίνετε εκεί μόνοι σας” λέει η 
Μίρα.

Το ταξίδι της συνεχίζει στα κοντινά νησιά Ίο και Πάρο, που 
επίσης έχουν χαρακτηριστική κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, αλλά 

Снимка: Цветелина Ангелова
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да успея да ви предам и частица от усещането за щастие, 
което изпитвах. Горещо препоръчвам на всеки да изживее 
това, което и аз изживях, и да се потопи в тази невероятна 
атмосфера,” казва Мира.

Какво се случва в България? 
„Допреди една-две години Гърция до голяма степен беше 
по-привлекателна за българските туристи и причината за 
това са много по-чистите и спокойни плажове, които пред-
лага страната, както и сравнително добрите ценови оферти. 
По-качествената услуга също играе водеща роля при 
избора на българите да почиват в Гърция. От своя страна 
България предлагаше високи цени и лошо обслужване, 
особено за местните туристи,” казва Валя от българския тур 
оператор.

Нещата обаче започват да се променят и в момента 
много български курорти предлагат изключително добри 
оферти за летния сезон, още повече, че курортите по север-
ното Черноморие започнаха да се ориентират в последнот 
време към системата Аll Inclusive, която напоследък започва 
да става все по-предпочитана от масовия български 
турист.

„С отстъпките за ранни записвания от -20% курортите 
до голяма степен си осигуриха запълването на легловия 
контингент това лято,” допълва Валя.

Но едва ли единствено по-добрите цени и екстри, които 
предлагат българските хотелиери, са достатъчни, за да 
направят България толкова привлекателна туристическа 
дестинация, колкото е Гърция.

Основните усилия на България в посока развитие на 
туризма трябва да се фокусират върху засилване на реклам-
ната кампания. Разбира се, всичко зависи от бюджета – едва 
ли ще има страна в света, която да не чуе за България при 
един сериозен бюджет от няколко милиона евро. За съжа-
ление планираните бюджети за различни кампании за тази 
година е изключително недостатъчен според представи-
тели на бранша.

Една от планираните стъпки в посока рекламиране на 
България като туристическа дестинация е доразвиване на 
официалната туристическа страница на България - www.
bulgariatravel.org и създаване на мултимедиен каталог на 
туристически обекти (атракции) и маршрути. Министер-
ството на икономиката, енергетиката и туризма откри в 
средата на юни процедура за възлагане на обществена 

С отстъпките за ранни 
записвания от -20% 

курортите до голяма степен 
си осигуриха запълването 

на легловия контингент това 
лято

σε αντίθεση με την Σαντορίνη, όπου ένα μεγάλο μέρος των 
παραλιών είναι μαύρες και πετρώδες, εδώ οι παραλίες είναι 
άσπρες, με μεταξωτή άμμο. Η θάλασσα είναι φιλική, ήρεμη και 
μπλε, αλλά υπάρχουν περισσότερες παρέες νέων και όχι ερω-
τευμένα ζευγάρια, ενώ οι τιμές είναι πολύ πιο προσιτές.

„Ακόμα πολλά μπορώ να σας διηγηθώ για αυτό το ταξίδι, για 
τα νησιά, για τις ομορφιές. Αλλά ότι και να σας διηγούμαι δεν θα 
καταφέρω να σας μεταφέρω ούτε ένα κομματάκι από την 
αίσθηση ευτυχίας. Θερμά εύχομαι σε καθένα να βιώσει αυτό 
που βίωσα, και να βυθιστεί σ’αυτή την θαυμάσια ατμόσφαιρα.» 
λέει η Μίρα.

Τι συνέβη στη Βουλγαρία; 
„ Πριν από ένα –δύο χρόνια η Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό ήταν πιο 
ελκυστική για τους βούλγαρους τουρίστες και ο λόγος ήταν οι 
πιο καθαρές και ήρεμες παραλίες, που προσφέρει η χώρα, 
καθώς και οι σχετικά καλές τιμές. Η πιο καλή εξυπηρέτηση επί-
σης έπαιζε σημαντικό ρόλο στην επιλογή των βούλγαρων να 
πάνε για διακοπές στην Ελλάδα. Η Βουλγαρία πρόσφερε υψη-
λές τιμές και άσχημη εξυπηρέτηση, ιδιαίτερα για τους τοπικούς 
τουρίστες” λέει η Βάλια από το βουλγαρικό τουριστικό πρακτο-
ρείο.

Τα πράγματα όμως αρχίζουν να αλλάζουν και αυτή τη 
στιγμή πολλά βουλγαρικά θέρετρα προσφέρουν εξαιρετικά 
καλά πακέτα για τη θερινή σεζόν. Συνδράμει δε και το γεγονός 
πως τα θέρετρα στα βόρεια παράλια της Μαύρης θάλασσας 
άρχισαν να προσανατολίζονται προς το σύστημα Аll Inclusive, 
που τελευταία αρχίζει και γίνεται όλο και πιο προτιμητέο από 
τον μαζικό βούλγαρο τουρίστα.

„Με εκπτώσεις για τις πρώιμες κρατήσεις στο -20% τα θέρε-
τρα, σε μεγάλο βαθμό, εξασφάλισαν πληρότητα των διαθέσι-
μων κλινών για αυτό το καλοκαίρι” προσθέτει η Βάλια.

Αλλά μάλλον δε δεν είναι αρκετές μόνο οι καλές τιμές και τα 
μπόνους, που προσφέρουν οι βούλγαροι ξενοδόχοι, για να γίνει 
η Βουλγαρία τόσο ελκυστικός τουριστικός προορισμός όπως 
είναι η Ελλάδα.

Οι κύριες προσπάθειες της Βουλγαρίας προς την κατεύ-
θυνση της ανάπτυξης του τουρισμού πρέπει να εστιαστούν 
στην ενίσχυση της διαφημιστικής εκστρατείας. Βεβαίως, τα 
πάντα εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό – μάλλον δεν θα 
υπάρξει χώρα στον κόσμο, που να μην ακούσει για τη Βουλγα-
ρία, εάν υφίσταται ένας σοβαρός προϋπολογισμός μερικών 
εκατομμυρίων ευρώ. Δυστυχώς, ο προγραμματισμένος προϋ-
πολογισμός για διάφορες εκστρατείες για φέτος είναι εξαιρε-
τικά ανεπαρκής, λένε εκπρόσωποι του κλάδου.

Ένα από τα προγραμματισμένα βήματα προς κατεύθυνση 
προβολής της Βουλγαρίας σαν τουριστικό προορισμό είναι η 
περεταίρω εξέλιξη της επίσημης τουριστικής σελίδας της Βουλ-
γαρίας - www.bulgariatravel.org και η δημιουργία κατάλογου 
πολυμέσων των τουριστικών χώρων και διαδρομών. Το υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ενέργειας και Τουρισμού ξεκίνησε στα μέσα 
Ιουνίου διαδικασία ανάθεσης κρατικής προμήθειας περεταίρω 
εξέλιξης της ιστοσελίδας, ενώ η προβλεπόμενη αξία της προ-
μήθειας είναι 1,98 εκ λέβα χωρίς ΦΠΑ και η διάρκεια της εκτέλε-
σης είναι 7 μήνες.

Η ιστοσελίδα θα υπάρχει σε εννιά γλώσσες και θα περιέχει 
κατάλογο πολυμέσων με βουλγαρικά τουριστικά αξιοθέατα και 
ευκαιρίες για τουρισμό. Το άνοιγμα των προσφορών για την 
περεταίρω εξέλιξη της ιστοσελίδας είναι η 22 Ιουλίου, το έργο 
έχει διάρκεια δύο έτη και αυτό σημαίνει ότι με την ταχεία υπο-
γραφή της σύμβασης, η ιστοσελίδα θα είναι έτοιμη τον Φεβρου-
άριο του 2011. 
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Σε μια πιο βραχυπρόθεσμη βάση η Βουλγαρία προγραμμα-
τίζει διαφημιστικές εκστρατείες, ενώ η προβολή του βουλγα-
ρικό τουρισμού για το 2010 θα περάσει υπό το σλόγκαν «Βουλ-
γαρία – τουριστικός προορισμός για όλο το χρόνο». Αυτά 
περιέχει το ετήσιο πρόγραμμα για τουριστική διαφήμιση της 
χώρας, που έχει εγκριθεί από το Εθνικό συμβούλιο του τουρι-
σμού σε συνεδρίαση τον Μάρτιο. Ήταν αποτέλεσμα της ομάδα 
εργασίας μάρκετινγκ και διαφήμισης που σχηματίστηκε μέσα 
στο Εθνικό συμβούλιο τουρισμού .

Η τουριστική παρουσίαση της χώρας θα δίνει έμφαση στη 
χώρα με τις τέλειες συνθήκες για καλοκαιρινές και τις πιο ελκυ-
στικές χειμωνιάτικες διακοπές στα Βαλκάνια. Μια χώρα  που 
προσφέρει άριστες δυνατότητες για ιαματικό τουρισμό και spa, 
πλούσια πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά και συντηρημένη 
φύση.

Το ετήσιο πρόγραμμα για τουριστική διαφήμιση προβλέπει 
το Υπουργείο Οικονομίας, Ενέργειας και Τουρισμού να οργανώ-
σει τη συμμετοχή της χώρας σε πέντε τουριστικές εκθέσεις και 
29 ενημερωτικά περίπτερα για το έτος. Για μάρκετινγκ και δια-
φήμιση στον τουρισμό προβλέπονται συνολικά 3,1 εκ λέβα από 
τον εθνικό προϋπολογισμό, καθώς και μέσα από το Ευρωπαϊκό 
ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης. 

Κατά τα λεγόμενα του Μπλαγκόï Ράγκιν, πρόεδρου της 
Βουλγαρικής ομοσπονδίας των ξενοδόχων και εστιατορίων, η 
Βουλγαρία έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ως προορισμός 
πολιτιστικού τουρισμού. Η χώρα κατέχει την τρίτη θέση όσον 
αφορά τον αριθμό πολιτιστικών μνημείων στην Ευρωπαϊκή 
ένωση μετά από Ελλάδα και Ιταλία.

Σύμφωνα με τη Βουλγαρική ένωση λουτροθεραπείας και 
SPA τουρισμού ,το μερίδιο του τουρισμού στο ΑΕΠ μπορεί να 
διπλασιαστεί τα επόμενα τρία χρόνια, εάν η Βουλγαρία καθιε-
ρωθεί στην ευρωπαϊκή αγορά σαν προορισμός για όλο το 
χρόνο, υπολογίζοντας στο SPA και στον πολιτιστικό τουρισμό, 
οι οποίοι εύκολα μπορούν να συνδυαστούν.

Η Βουλγαρία πρόσφατα εκπόνησε στρατηγική ανάπτυξης 
του πολιτιστικού τουρισμού, κατά την οποία «η μελλοντική του-
ριστική θέση της χώρας… πρέπει να στηρίζεται σε τέσσερεις 
ανταγωνιστικούς παράγοντες – ιστορία, τέχνη και πολιτισμός, 
παραδόσεις και οινογαστρονομία …» Στόχος της στρατηγικής 

είναι να ικανοποιήσει τα ενδιαφέ-
ροντα εκείνων των τουριστών, που 
αναζητούν το γνήσιο και πάνε σε 
«πολιτιστικές διακοπές», που δεν 
αποτελούν μόνο απόδραση από τη 
δουλειά, «αλλά και επιθυμία εσωτε-
ρικής ανακάλυψης και αναζήτησης 
νέων εμπειριών»

Σύμφωνα με στοιχεία της Βουλ-
γαρικής ομοσπονδίας των ξενοδό-
χων και εστιατορίων, ο αριθμός των 
βούλγαρων που έχουν προτιμήσει 
να πάνε διακοπές στη Βουλγαρία το 
2009 σημειώνει αύξηση γύρω σε 
20% σε σύγκριση με το 2008. 
Μεγάλο μέρος των βούλγαρων 
έμειναν στα βουλγαρικά θέρετρα 
τις γιορτές των Χριστουγέννων, της 
Πρωτοχρονιάς και τις εθνικές γιορ-
τές, ενώ οι βασικές προτιμήσεις 
τους απευθύνονται προς τα spa 
θέρετρα Βέλινγκραντ, Σαντάνσκι, 
Χισάρια, καθώς και προς τα πολιτι-

поръчка за доразвиване на сайта, като прогнозната стой-
ност на поръчката е 1,98 млн лева без ДДС, а продължител-
ността на изпълнението е седем месеца.

Сайтът ще бъде на девет езика и ще съдържа мултиме-
диен каталог с българските туристически забележително-
сти и възможности за туризъм. Отварянето на офертите за 
доразвиване на сайта е на 22 юли, поръчката е за срок от 
две години и това означава, че при максимално бързо 
сключване на договор с победител сайтът ще бъде готов 
през февруари 2011 г.

В по-краткосрочен план България планира рекламни 
кампании, като цялостното промотиране на българския 
туризъм през 2010 г. е под мотото „България – целогодишна 
туристическа дестинация”. Това е заложено в годишната 
програма на страната за туристическа реклама, която бе 
одобрена от Националния съвет по туризъм на заседание 
през март. В резултат към Националния съвет по туризъм 
беше формирана работна група по маркетинг и реклама.

Туристическото представяне на страната акцентира 
върху отличните условия за лятна и най-привлекателна 
зимна почивка на Балканите; страна, която предлага 
отлични възможности за балнео- и спа- туризъм, богато 
културно-историческо наследство и съхранена природа.

Годишната програма на страната за туристическа 
реклама предвижда Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма да организира участието на стра-
ната в пет туристически изложения и 29 информационни 
щанда през годината. За маркетинг и реклама в туризма са 
предвидени общо 3,1 млн лв. от националния бюджет, както 
и средства от Европейския фонд за регионално развитие.

Според Благой Рагин, председател на Българската хоте-
лиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), България 
има шанс да се развие като дестинация за културен тури-
зъм. Страната е на трето място по брой на културни памет-
ници в Европейския съюз след Гърция и Италия.

Според Българския съюз по балнеология и СПА тури-
зъм делът на туризма от брутния вътрешен продукт може 
да се удвои през следващите три години, ако България се 
установи на европейския пазар като целогодишна дести-

Снимка: Георги Кожухаров
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нация, залагайки на СПА и културния туризъм, които лесно 
могат да бъдат съчетани.

България наскоро изготви стратегия за развитие на кул-
турния туризъм, според която „бъдещата туристическа 
позиция на страната... трябва да разчита на четири конку-
рентни фактора – история, изкуство и култура, традиции и 
еногастрономия...” Целта на стратегията е да задоволи вку-
совете на онези туристи, които търсят автентичното и оти-
ват на „културна ваканция”, която не е само почивка от 
работата , „но и желанието да се постигне състоянието на 
вътрешно преоткриване и търсене на нови преживява-
ния.”

По данни на БХРА броят на българите, предпочели да 
почиват в България през 2009 г., отбелязва около 20% ръст 
в сравнение с 2008 г. Голяма част от българите останаха в 
българските курорти по празниците около Коледа, Нова 
година, почивните дни около националните празници, като 
основните им предпочитания са насочени към СПА курорт-
ните центрове Велинград, Сандански, Хисаря, както и към 
културните забележителности в Златоград, Велико Тър-
ново, Перперикон, Белоградчишките скали. 

Що се отнася до привлекателността на България като 
туристическа дестинация за чужди туристи, водещи се 
оказват ниските цени според проучване на Министер-
ството на икономиката, енергетиката и туризма от май тази 
година за зимния сезон 2009-2010 г. Чужденците препочи-
тат да съчетават почивката с активен спорт през зимата и с 
посещение на спа, както и на културни забележителности, 
като масовата практика сред тях са предплатените пакети. 
Средната цена на цялата почивка за лято 2009 г. е 1 157 
евро, което се пада по 76 евро среден разход на човек на 
ден при средно 10 дни престой, а за зима 2009-2010 г. сред-
ната цена на цялата почивка е 1 114 евро или 86 евро сре-
ден разход на човек на ден при 
средно шест дни престой.

През 2009 г. страната ни е посе-
тена от 7,9 млн чужденци, като 
посещенията с цел туризъм са 5,7 
млн. Този брой илюстрира почти 
същото равнище на туристите 
спрямо 2008 г. с минимален спад от 
0,7%. Приходите от международен 
туризъм, по данни на БНБ, възлизат 
на 2 559,1 млн евро, което е с 0,9 % 
повече в сравнение със същия 
период на 2008 г. 

Очакванията на министъра на 
икономиката, енергетиката и тури-
зма Трайчо Трайков за цялата 
година са, че броят на чуждестран-
ните туристи в България ще 
нарасне с 5% в сравнение с 2009 г.

Само едно просто сравнение 
на броя на чуждите туристите у нас 
и в Гърция показва пред какво 
голямо предизвикателство се 
намират нашата икономика и тури-
зъм. Какво ще се случи и доколко 
стратегията на България да се пре-
върне в сериозна дестниация за 
културен туризъм ще се окаже пра-
вилната, остава да видим. 
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στικά αξιοθέατα στο Ζλατογκράντ, Βελίκο Τάρνοβο, Περπερι-
κόν και τους βράχους του Μπελογκραντσίκ.

 Όσον αφορά την ελκυστικότητα της Βουλγαρίας σαν τουρι-
στικός προορισμός για αλλοδαπούς τουρίστες, ηγετικό ρόλο 
παίζουν οι χαμηλές τιμές σύμφωνα με έρευνα του Υπουργείου 
οικονομίας, ενέργειας και τουρισμού από τον Μάιο φέτος για τη 
χειμερινή σεζόν 2009-2010.

Οι ξένοι προτιμάνε να συνδυάζουν τις διακοπές με δραστή-
ριο άθλημα τον χειμώνα και με spa, καθώς και με την επίσκεψη 
πολιτιστικών αξιοθέατων, ενώ η μαζική πρακτική είναι τα προ-
πληρωμένα πακέτα. Το μεσαίο κόστος όλων των διακοπών για 
το καλοκαίρι 2009 είναι 1 157 ευρώ, δηλαδή 76 ευρώ μεσαία 
δαπάνη ανά άτομο την ημέρα για 10 ημέρες διανομή, ενώ για 
το καλοκαίρι 2009- 2010 η μεσαία τιμή των διακοπών είναι 1 
114 ευρώ ή 86 ευρώ μεσαία δαπάνη το άτομο την ημέρα με 
κατά μέσο όρο έξι μέρες διανομής.

Το 2009 την χώρα μας επισκέφθηκαν 7,9 εκ ξένοι, ενώ οι επι-
σκέψεις με τουριστικό σκοπό ήταν 5,7 εκ. Αυτός ο αριθμός εικο-
νογραφεί σχεδόν το ίδιο επίπεδο των τουριστών σε σύγκριση με 
το 2008 με ελάχιστη πτώση 0,7%. Τα έσοδα από τον διεθνή του-
ρισμό, σύμφωνα με στοιχεία της Βουλγαρικής Εθνικής Τράπεζας, 
ανέρχονται σε 2 559,1 εκ ευρώ, που είναι με 0,9 % περισσότερο 
σε σύγκριση με την ίδια περίοδο για το 2008.

Οι προσδοκίες του υπουργού Οικονομίας, Ενέργειας και 
Τουρισμού Τράιτσο Τράικοφ για όλο το έτος είναι ότι ο αριθμός 
των ξένων τουριστών στη Βουλγαρία θα αυξηθεί κατά 5% σε 
σύγκριση με το 2009 .

Μόνο με μια απλή ματιά , ο αριθμός των ξένων τουριστών 
στη χώρα μας και στην Ελλάδα, δείχνει με πόσο μεγάλη πρό-
σκληση βρίσκονται αντιμέτωποι η οικονομία και ο τουρισμός 
μας. Το τι τελικά θα απογίνει και σε ποιο βαθμό η στρατηγική 
του να γίνει η Βουλγαρία σοβαρός προορισμός για πολιτιστικό 
τουρισμό θα αποβεί σωστή, μένει να το δούμε. 
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Гърция подготвя фонд  
за подпомагане на банките
Гърция подготвя законопроект, с който ще създаде фонд от 
10 млрд евро в подкрепа на банките, съобщи “Ройтерс”. Бан-
ките ще могат да ползват средствата от фонда, ако срещнат 
затруднения при увеличаването на капитала си. Средствата 
ще бъдат осигурени от извънредния пакет, отпуснат на Гър-
ция от Международния валутен фонд (МВФ) и партньорите й 
от Eврозоната. Банките ще се обръщат към новия фонд само 
когато техните задължителни резерви паднат под допусти-
мия минимум, определен от централната банка, и не са в 
състояние да получат допълнително финансиране от част-
ния сектор. Фондът няма да предоставя подкрепа от лик-
видни средства, заяви зам.-министърът на финансите Фили-
пос Сахинидис. Целта на тази инициатива е да се справи с 
вторичните проблеми, пред които е изправена банковата 
система като последствие от фискалната криза, каза той.

Проверката на Евростат в България ще е 
рутинна 

По време на срещата на вицепремиера и министър на финан-
сите Симеон Дянков с европейския комисар по икономиче-
ските и валутните въпроси Оли Рен в Брюксел е уточнено, че 
Евростат ще изпрати мисия в страната през есента, съобща-
ват от финансовото министерство и добавят, че такива про-
верки предстои да бъдат извършени във всички държави-
членки. Надявам се, че след разговора ни днес ще бъде 
изчистена темата относно детайлите по актуализацията на 
бюджета, каза министър Дянков след срещата си с Оли Рен. 
Той е представил подробно данните, заложени в актуализи-
рания бюджет за тази година.  Министър Дянков посочи, че 
необезпечените през предходни години договори, които 
увеличиха дефицита на България за 2009 г., са повече тема на 
Евростат, отколкото на Европейската комисия, и при есен-
ната им проверка службата ще работи главно по тези данни.

Гърция привлича инвестиции от Китай
Китайското правителство ще поощри своите фирми да дой-
дат в Гърция и да намерят търговски сътрудници за инвес-
тиции, заяви заместник-председателят на китайското пра-
вителство Жанг Дедзианг. С подписването на 14 

Финанси

Европейският комисар по икономическите и валутните въпроси Оли Рен
Ο Ευρωεπίτροπος στα οικονομικά και συναλλαγματικά θέματα Όλι Ρέν
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η Ελλάδα σκοπεύει  
να ιδρύσει  
ταμείο υποστήριξης των τραπεζών 
Η Ελλάδα προετοιμάζει νομοσχέδιο, με το οποίο θα ιδρύσει 
ταμείο αξίας 10 δισεκατομμυρίων  ευρώ προς υποστήριξη των 
τραπεζών, ανακοίνωσε το REUTERS. Οι τράπεζες θα χρησιμο-
ποιούν τα χρηματικά μέσα από το ταμείο, όταν αντιμετωπίσουν 
δυσχέρειες στην αύξηση του κεφαλαίου τους. Τα μέσα θα 
παραχωρηθούν από το έκτακτο πακέτο, που χορηγήθηκε στην 
Ελλάδα από το  Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και τους 
συνεταίρους της στην Ευρωζώνη. Οι τράπεζες θα απευθύνο-
νται προς το νέο ταμείο μόνο όταν τα υποχρεωτικά αποθέματα 
τους πέσουν κάτω από το επιτρεπόμενο ελάχιστο όριο, καθο-
ρισμένο από την κεντρική τράπεζα και δεν είναι σε θέση να 
λάβουν επιπρόσθετη χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα. 
Το ταμείο δεν θα παράσχει βοήθεια χρηματικών πόρων ρευ-
στότητας, δήλωσε ο υφυπουργός οικονομικών κ. Φίλιππος 
Σαχινίδης. Ο σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να καταπολεμη-
θούν τα δευτερεύοντα προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζει το 
τραπεζικό σύστημα μετά την χρηματοοικονομική κρίση, 
δήλωσε ο ίδιος.

Έλεγχος ρουτίνας της eurostat  
στη Βουλγαρία 
«Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στις Βρυξέλλες του Βούλγα-
ρου υπουργού  οικονομικών Σιμεόν Ντιάνκοβ με τον Ευρωεπί-
τροπο στα οικονομικά και συναλλαγματικά θέματα Όλι Ρέν 
διευκρινίστηκε ότι η Eurostat θα έχει αποστολή στη Βουλγαρία 
το φθινόπωρο», ανακοινώνουν από το υπουργείο Οικονομικών 
και προσθέτουν ότι παρόμοιοι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν 
σε όλα τα κράτη-μέλη. «Ελπίζω ότι μετά την σημερινή συζήτηση 
μας θα διευκρινιστεί το θέμα γύρω από τις λεπτομέρειες της 
αναθεώρησης του προϋπολογισμού», δήλωσε ο υπουργός 
Ντιάνκοβ μετά τη συνάντηση του με τον Ολι Ρεν. Ο ίδιος έχει  
ήδη παρουσιάσει λεπτομερώς τα στοιχεία του φετινού αναθεω-
ρημένου προϋπολογισμού. Ο υπουργός Ντιάνκοβ τόνισε ότι οι 
συμβάσεις των προηγούμενων χρήσεων άνευ χρηματοοικονο-
μικής κάλυψης , που αύξησαν το έλλειμμα της Βουλγαρίας για 
το 2009 είναι περισσότερο υπόθεση της  Eurostat,  απ’ότι της 
Ευρωπαϊκής επιτροπής, και κατά τον έλεγχο, που θα πραγματο-
ποιηθεί το φθινόπωρο η υπηρεσία θα εργάζεται κυρίως πάνω 
σ΄ αυτά τα στοιχεία. 

η Ελλάδα προσελκύει  
επενδύσεις από την κίνα 
Η κυβέρνηση της Κίνας θα ενθαρρύνει τις κινέζικες επιχειρήσεις 
να έρθουν στην Ελλάδα και να  βρουν εμπορικούς συνεταίρους 
για επενδύσεις, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κινέζικης κυβέρ-
νησης    Ζανγκ Ντετζιάνγκ. Με την υπογραφή 14 συμφωνιών 
συνεργασίας οικονομικού και εμπορικού χαρακτήρα ολοκλή-
ρωσε η επίσκεψη του Ντετζιάνγκ στην Ελλάδα, τον οποίο συνο-
δεύονταν 30  κινέζοι υπουργοί και στρατιωτικοί. Η απόφαση 
της Κίνας να κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα δεν έμεινε απαρα-
τήρητη από τα παγκόσμια μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Ντε-
τζιάνγκ δήλωσε ότι η Κίνα θα υποστηρίξει τη χώρα πολιτικά και 
οικονομικά, ενώ η ελληνική κυβέρνηση υπογράμμισε τη σπου-
δαιότητα των δυναμικών οικονομικών και πολιτικών σχέσεων, 
που αναπτύσσει με την Κίνα.

Οικονομικά
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споразумения от икономически и търговски характер при-
ключи посещението в Гърция на Дедзианг, който беше 
съпровождан от 30 китайски министри и военни. Решени-
ето на Китай да инвестира в Гърция не остана незабелязано 
от световните медии. Дедзианг заяви, че Китай ще подкрепи 
страната политически и икономически, а гръцкото прави-
телство изтъкна важността на динамичните икономически 
и политически връзки, които развива с Китай.

Бум на гръцките инвестиции в България
Гръцките инвестиции в България са нараснали значително 
през първото тримесечие на 2010 г. в сравнение с аналогич-
ния период на 2009 г., предаде БТА, като цитира гръцкото 
икономическо издание „Имерисия”. През първите три 
месеца на годината гръцки фирми са инвестирали в Бълга-
рия 37,5 млн евро спрямо едва 500 хиляди евро през пър-
вото тримесечие на миналата година. Това рязко увеличе-
ние свидетелства, че за момента гръцките капитали 
предпочитат съседната страна дори и пред вътрешния 
пазар, отбелязва изданието. Следва да се отбележи обаче, 
че през първото шестмесечие на 2009 г. гръцките инвести-
ции в България достигнаха най-ниското си равнище за 
последните години - едва 69,9 млн евро спрямо 296,7 млн 
през съответния период на 2008 г., пише “Имерисия”. 

Туризъм
Гръцки заместник-министър на туризма 
провежда разговори в Кипър
В средата на юни кипърският министър на търговията, про-
мишлеността и туризма Антонис Паскалидес и гръцкият 
заместник-министър на културата и туризма Георгиос Ники-
тиадис проведоха среща, на която дискутираха въпросите на 
туризма в Гърция и Кипър. След срещата Паскалидес обяви, 
че двамата са взели решение за актуализиране на съществу-
ващото споразумение за туристическите пакети и са обсъ-
дили издаването на визи на граждани на трети страни, пре-
димно от Русия. Поставихме добро начало и сме убедени, че 
насоките, които ще дадем на гръцките и кипърските туристи-
чески организации, ще донесат успехи, изтъкна той.

успешен, но труден сезон
В България вече има хотелски вериги, които въпреки кри-
зата са преустановили записванията за почивки, защото 
капацитетът им е запълнен за цялото лято. Това съобщи зам.-
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Иво 
Маринов. Според него се очаква успешен, но труден сезон. 
Прогнозите на министерството са за ръст от 5%. Според асо-
циацията на българските туроператори и туристически 
агенти обаче се очаква срив във входящия туризъм между 
5% и 10%. Оценките са на база не брой туристи, а оборот на 
туристическия бизнес, съобщиха от организацията.

Телекoмуникации  
и медии

очаква се смяна на собственика  
на виваком
До седмици „Виваком” вероятно ще стане притежание на 

«μπουμ» των ελληνικών επενδύσεων στη 
Βουλγαρία  
Οι ελληνικές επενδύσεις στη Βουλγαρία έχουν αυξηθεί σημαντικά 
το πρώτο τρίμηνο του 2010 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 
2009, μετέδωσε το Βουλγαρικό Πρακτορείο Ειδήσεων, παραθέτο-
ντας την ελληνική οικονομική εφημερίδα «Ημερησία». Τους πρώ-
τους τρεις μήνες του τρέχοντος έτους οι ελληνικές εταιρείες έχουν 
επενδύσει στη Βουλγαρία 37,5 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με τις μόλις 
500 000 ευρώ το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Αυτή η 
ραγδαία αύξηση δείχνει ότι προς το παρόν τα ελληνικά κεφάλαια 
προτιμούν τη γειτονική τους χώρα από την εγχώρια αγορά τους, 
αναφέρει η εφημερίδα. Πρέπει να σημειωθεί ότι το πρώτο εξάμηνο 
του 2009 οι ελληνικές επενδύσεις στη Βουλγαρία έφτασαν το 
χαμηλότερο σημείο τους τα τελευταία χρόνια – μόλις 69,9 εκατ. 
ευρώ σε σύγκριση με τα 296,7 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 
2008, γράφει η «Ημερησία». 

Τουρισμός
Έλληνας υφυπουργός τουρισμού διεξάγει 
συζητήσεις στην κύπρο 
Στα μέσα Ιουνίου ο Κύπριος υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού Αντώνης Πασχαλίδης και ο Έλληνας υφυπουρ-
γός Πολιτισμού και Τουρισμού Γιώργος Νικητιάδης  διεξήγαγαν 
συνάντηση, στην οποία συζήτησαν τα θέματα του τουρισμού 
στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Μετά τη συνάντηση ο Πασχαλί-
δης δήλωσε ότι οι δύο τους έλαβαν απόφαση για αναθεώρηση 
της υφιστάμενης συμφωνίας για τα τουριστικά πακέτα και ότι 
συζήτησαν το θέμα της έκδοσης θεωρήσεων σε πολίτες από 
τρίτες χώρες, κυρίως από Ρωσία. Θέσαμε μια καλή αρχή και 
είμαστε πεπεισμένοι ότι οι κατευθυντήριες γραμμές, που θα 
δώσουμε στους ελληνικούς και στους κυπριακούς τουριστι-
κούς οργανισμούς, θα φέρουν επιτυχία, υπογράμμισε ο ίδιος.

Επιτυχημένη, αλλά δύσκολη σεζόν 
Στη Βουλγαρία ήδη υπάρχουν ξενοδοχειακές αλυσίδες, οι 
οποίες παρά την κρίση έχουν διακόψει τις κρατήσεις πελατών 
για το καλοκαίρι, μια και είναι καταλειμμένες για όλη τη σεζόν. 
Αυτά ανακοίνωσε ο υφυπουργός Οικονομίας, Ενέργειας και 
Τουρισμού κ. Ιβο Μαρίνοβ. Σύμφωνα με τον ίδιο αναμένεται 
επιτυχημένη, αλλά δύσκολη σεζόν. Το υπουργείο προβλέπει 
αύξηση της τάξεως των 5%. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία των 
Βούλγαρων tour operators και  tour agents, όμως, αναμένεται 
μείωση στον εισερχόμενο τουρισμό μεταξύ 5% και 10%/ Οι 
εκτιμήσεις είναι με βάση τον κύκλο εργασιών στον τουριστικό 
κλάδο, και όχι με βάση τον αριθμό των τουριστών, ανακοίνω-
σαν από την ομοσπονδία.

Τηλεπικοινωνίες και 
ΜΜΕ 

Αναμένεται αλλαγή του ιδιοκτήτη της 
Vivacom 
Σε λίγες εβδομάδες η  Vivacom πιθανότατα θα γίνει ιδιοκτησία 
ενός από τους πλουσιότερους ανθρώπους στην Ασία – του 
δισεκατομμυριούχου από το Χογκ Κονγκ Ρίτσαρντ Λι. Αυτό το 
νέο ανακοινώνει η εφημερίδα “24 ώρες”, επικαλούμενη μερικές 
ανεξάρτητες πηγές. Στις αρχές Ιουνίου ο επιχειρηματίας ήταν σε 
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επίσκεψη στη Βουλγαρία και είχε συνάντηση με τον πρωθυ-
πουργό κ. Μπόïικο Μπορίσοβ, για να του παρουσιάσει το επεν-
δυτικό του πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή, η επιχείρηση, που κλη-
ρονόμησε το Βουλγαρικό Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών, είναι 
ιδιοκτησία της NEF Telecom holding, στον οποίο μεγαλύτερο 
μερίδιο έχει η AIG. Το 2007 ο αμερικανικός χρηματοοικονομι-
κός γίγαντας πλήρωσε στην Viva Ventures 2,1 δις λέβα για 65% 
συμμετοχή στην επιχείρηση. 

Αναμένεται νέος νόμος για τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης
Ομάδα εργασίας της κυβέρνησης καταρτίζει νέο νόμο για τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης.Αυτό έγινε σαφές στη συνδιάσκεψη 

« Διαφάνεια  ιδιοκτησίας και 
ελευθερία  των ΜΜΕ στη 
Βουλγαρία”, διοργανωμένη 
από το ίδρυμα  „Konrad 
Adenauer ”. Ο νόμος πρέπει να 
περιέχει περιορισμούς για την 
συγκέντρωση ιδιοκτησίας 
ΜΜΕ. Δεν έγινε σαφές ποιός 
ακριβώς συμμετέχει στην 
εκπόνηση του νομοσχεδίου 
και πότε πρέπει να είναι έτοι-
μο.Ο πρόεδρος του Συμβου-
λίου  Ηλεκτρονικών Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης κ. Γκε-
όργκι Λοζάνοβ δήλωσε ότι 
έως τις 15 Ιουλίου πρέπει να 
γίνει ευρεία δημόσια συζή-
τηση όσον αφορά την ουσία 
του νόμου. Σύντομα πάλι η 
κυβέρνηση θα συζητήσει τις 
αλλαγές στον Νόμο περί της 

κατάθεσης έντυπων και άλλων 
έργων.

Ξεκινάει δικτυακή πύλη για τους Βούλγα-
ρους στη Βόρεια Ελλάδα  
Η πρώτη δικτυακή πύλη „Τριμπούνα” («Βήμα») /www.tribuna.
gr/, προορισμένη για τους Βούλγαρους, που ζουν και εργάζο-
νται στη Βόρεια Ελλάδα, ξεκίνησε την παραμονή της γιορτής 
της βουλγαρικής παιδείας και πολιτισμού, ανακοίνωσαν από το 
Γενικό προξενείο της Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη. Η ηλεκτρο-
νική έκδοση υλοποιήθηκε με την ειδική συνεργασία του Γενικού 
Προξενείου. Η ιστοσελίδα δίνει πληροφορίες για τα σημαντικά 
γεγονότα, που συμβαίνουν στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα, 
δημοσιεύει επίσημες ανακοινώσεις του βουλγαρικού Γενικού 
Προξενείου, πληροφορίες για από κοινού σχέδια, αγγελίες για 
θέσεις εργασίας, πληροφορίες για πρωτοβουλίες της βουλγαρι-
κής κοινότητας, για την κυκλοφορία και τις απαιτήσεις του 
κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φυσικά και ιστορικά αξιοθέατα, 
εκκλησίες και μοναστήρια, παραλίες, ξενοδοχεία και εστιατό-
ρια.

Εμπόριο με προϊόντα 
ταχείας κατανάλωσης  

μειώνει ο τζίρος στον εμπορικό  τομέα 
Ο τζίρος στον εμπορικό τομέα τον Απρίλιο μειώθηκε κατά 15,5% 

един от най-богатите хора в Азия - милиардера от Хонконг 
Ричард Ли. Тази новина съобщава “24 часа”, като се позовава 
на няколко независими източника. В началото на юни биз-
несменът е бил на посещение в България и е имал среща с 
премиера Бойко Борисов, за да му представи инвестицион-
ните си планове. В момента дружеството, наследник на БТК, 
е собственост на „Неф телеком холдинг”, в който най-голям 
дял има AIG. През 2007 г. американският финансов гигант 
плати на „Вива Венчърс” 2,1 млрд лв. за 65-процентния дял 
от телекома.

очаква се нов закон за медиите
Работна група към правителството подготвя нов медиен 
закон, стана ясно на конференцията „Про-
зрачност на собствеността и свобода на 
медиите в България”, организирана от фон-
дация „Конрад Аденауер”. В него трябва да 
бъдат включени ограничения за концен-
трацията на собствеността. Не стана 
известно кой точно участва в изработване 
на проекта и кога той трябва да бъде готов. 
Председателят на Съвета за електронни 
медии (СЕМ) Георги Лозанов каза, че до 15 
юли трябва да се състои широк обществен 
дебат относно същността на закона. Скоро 
пък правителството ще обсъди промените 
в Закона за депозиране на печатните и 
други произведения.

стартира онлайн портал за 
българите в северна Гърция
Първият информационен портал „Трибуна” 
/www.tribuna.gr/, предназначен за бълга-
рите, които живеят и работят в Северна 
Гърция, стартира в навечерието на праз-
ника на българската писменост и култура, 
съобщиха от генералното консулство на 
България в Солун. Електронното издание е реализирано 
със специалното съдействие на генералното консулство. 
Изданието предлага информация за най-значимото, което 
се случва в България и Гърция, официални съобщения на 
българското генерално консулство, информация за съв-
местни проекти, обяви за свободни работни места, инфор-
мация за инициативи на българската общност, трафик 
информация и изискванията на правилата за движение по 
пътищата, туристически маршрути, препоръчани природни 
и исторически забележителности, църкви и манастири, 
плажове, хотели и ресторанти.

Търговия  
с бързооборотни стоки
намалява оборотът в търговския сектор
Оборотът в търговския сектор през април се е свил с 15,5% 
на годишна база, сочат предварителните данни на Нацио-
налния статистически институт. Общото намаление в търго-
вията на дребно е от 11,7%, показват още данните на нацио-
налната статистика. Спадът се дължи на отрицателните 
темпове във всички съставни групи дейности, обясняват от 

Георги Лозанов беше избран за председател на Съвета за 
електронни медии през април 2010 г.

Ο Γκεόργκι Λοζάνοβ εξελέγη πρόεδρος του Συμβουλίου 
ηλεκτρικών μέσων μαζικής ενημέρωσης τον Απρίλη του 2010
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σε ετήσια βάση, δείχνουν προκα-
ταρκτικά στοιχεία του Εθνικού στα-
τιστικού ινστιτούτου. Η συνολική 
μείωση στο λιανικό εμπόριο είναι  
ύψους 11,7%, δείχνουν επίσης τα 
στοιχεία της εθνικής στατιστικής.  Η 
πτώση οφείλεται στους αρνητικούς 
ρυθμούς σε όλες τις ομάδες δρα-
στηριοτήτων, εξηγούν από το 
Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο. Το 
εμπόριο με προϊόντα διατροφής, 
ποτά και καπνούς παραμένει στο 
επίπεδο του Απριλίου του 2009 με 
καταχωρημένη πτώση κατά  0,1%.  
Χαμηλότερη από τον μέσο όρο 
είναι η μείωση στο εμπόριο με φαρ-
μακευτικά και ιατρικά είδη και στο 
εμπόριο με υφάσματα, ενδύματα 

και υποδήματα – αντίστοιχα 6,8% και 7,9%. Στο χονδρικό εμπό-
ριο καταχωρήθηκε μείωση ύψους 14,9% ως αποτέλεσμα των 
αρνητικών ρυθμών σε όλες τις παρακολουθούμενες δραστηριό-
τητες. Η μείωση είναι σχετικά λίγη στο εμπόριο με καταναλωτικά 
προϊόντα μη διατροφής και στο εμπόριο με είδη διατροφής, 
ποτά και καπνούς – αντίστοιχα 5% και 8,1%.

η Βουλγαρία ανεβαίνει στην κατάταξη του 
aT Kearney για την ανάπτυξη στον εμπορικό 
τομέα 

Η Βουλγαρία ανεβαίνει με δύο θέσεις και κατακτά την 19-η θέση 
στην κατάταξη των πλέον  δυναμικά αναπτυσσόμενων αγορών 
για τους λιανικούς εμπόρους, που εκπονείται από τον συμβου-
λευτικό οίκο AT Kearney.  Η Βουλγαρία ακόμα είναι σε πρώιμη 
επενδυτική φάση, ενώ οι βουλγαρικές εμπορικές αλυσίδες είναι 
λίγες, αναφέρει η έκθεση του AT Kearney. Ο οίκος εξηγεί ότι τα 
τελευταία χρόνια μερικές ξένες αλυσίδες έχουν καταφέρει να 
εξασφαλιστούν καλές θέσεις στην αγορά . Σαν χαρακτηριστική 
ιδιαιτερότητα της βουλγαρικής αγοράς η AT Kearney υπογραμ-
μίζει την αισθητή διαφορά μεταξύ της αγοραστικής ικανότητας 
των πολιτών στη Σόφια και του πληθυσμού σε άλλα μέρη της 
χώρας. Οι συγγραφείς της έρευνας δίνουν υψηλή εκτίμηση 
στην ανάπτυξη του εμπορικού τομέα στα Βαλκάνια από τις 
αρχές του 2010 . Από την   AT Kearney σχολιάζουν, ότι παρά το 
γεγονός ότι η περιοχή είναι γνωστή για αρκετά πιο χαμηλά 
έσοδα από αυτά της Δυτικής Ευρώπης, οι εγχώριες αγορές προ-
σφέρουν δυνατότητες ανόδου.  

Ενέργεια
καλούν τη Βουλγαρία να λάβει πιο γρήγορα 
απόφαση για  τον „sOUThern sTreaM” 
Οι συμμετάσχοντες στο διεθνές οικονομικό φόρουμ στην Αγία 
Πετρούπολη, που τελείωσε στις 20 Ιουνίου, κάλεσαν τη Βουλγα-
ρία να επισπεύσει την οριστική απόφαση της εάν θα συμμετέχει  
στην κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου „SOUTHERN 
STREAM” , μετέδωσε το πρακτορείο RIA novosti.  Το πρακτορείο 
υπενθυμίζει ότι πρόσφατα η Σόφια ανακοίνωσε ότι είναι δυνα-
τόν να υποχωρήσει από το έργο. Ο πρόεδρος του Διοικητικού 
συμβουλίου της ρωσικής κρατικής επιχείρησης αερίου Gazprom 
Αλεξέι Μίλερ σχολίασε το ενδεχόμενο ο αγωγός „SOUTHERN 

НСИ. Търговията с хранителни стоки, напитки и тютюневи 
изделия се задържа на равнището от април 2009 г. с регис-
триран спад от 0,1 %. По-малко от средното е намалението в 
търговията с фармацевтични и медицински стоки и в търго-
вията с текстил, облекло и обувки - съответно 6,8% и 7,9%. 

В търговията на едро е регистрирано намаление от 
14,9% вследствие на отрицателните темпове във всички 
наблюдавани съставни дейности. Спадът е сравнително 
малък в търговията с нехранителни потребителски стоки и 
в търговията с хранителни стоки, напитки и тютюневи изде-
лия - съответно 5% и 8,1%.

България се изкачва в класацията на aT 
Kearney за развитие на търговския сектор
България се изкачва с две места до 19-о място в класацията 
на най-динамично развиващите се пазари за търговците на 
дребно, която се изготвя от консултантската агенция AT 
Kearney. България все още е в ранна инвестиционна фаза, а 
българските търговски вериги са малко, се казва в доклада 
на AT Kearney. Агенцията посочва, че през последните 
години няколко чуждестранни вериги са успели да си оси-
гурят добри пазарни позиции. Като характерна особеност 
на българския пазар AT Kearney отчита значителната раз-
лика между покупателната способност на гражданите на 
София и населението в другите части на страната. Авторите 
на проучването дават висока оценка за развитието на тър-
говския сектор на Балканите от началото на 2010 г. От AT 
Kearney коментират, че въпреки че регионът се отличава с 
доста по-ниски доходи от тези в Западна Европа, местните 
пазари предлагат възможности за растеж.

Енергетика
Призовават България да вземе решение 
за „Южен поток” по-бързо
Участниците в международния икономически форум в 
Санкт Петербург, който завърши на 20 юни, призоваха Бъл-
гария да побърза с окончателното решение дали ще участва 
в изграждането на газопровода „Южен поток”, предаде РИА 
Новости. Агенцията припомня, че наскоро София обяви, че 
е възможно да се откаже от проекта. Председателят на 
управителния съвет на руската държавна газова компания 
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„Газпром” Алексей Милер допусна възможността през 
Румъния да минава транзитен и магистрален участък от 
„Южен поток”, предаде БТА, като цитира ИТАР-ТАСС.

Гърция не възнамерява да се отказва  
от проекта Бургас - александруполис
Гръцкият заместник-министър на енергетиката Янис Мани-
атис не изключва в скоро време неговата страна да поеме 
инициативата за съживяване на проекта за петролопро-
вода Бургас - Александруполис, предаде БТА. „Правител-
ството на Гърция не е изменило своята политика по отно-
шение на петролопровода и е обезпокоено от 
не благоприятните стъпки на България,” каза Маниатис в 
гръцкия парламент. Според него е възможно след няколко 
седмици да бъде предприета дипломатическа инициатива, 
тъй като това е в полза на гръцките национални интереси.

„атомстройекспорт” е готова да започне 
да строи „Белене” през ноември
Руската компания „Атомстройекспорт” е готова да започне 
строителството на атомната централа „Белене” в България, 
заяви нейният вицепрезидент Генадий Тепкян. В момента 
строителната площадка на бъдещата атомна централа е на 
практика напълно готова за започване на работа, тук има 
построен бетонен завод, пречиствателни съоръжения и 
необходимата за строителството инфраструктура. След 
започването на пълноценното финансиране, още от ноем-
ври тази година може да започне изливането на бетона и 
първият блок на „Белене” ще бъде готов през октомври 2017 
г., каза той. В същото време българската страна заяви, че 
продължава процедурата за избор на главен консултант по 
проекта „Белене” и нов, задължително европейски, страте-
гически инвеститор.

Строителство  
и недвижими имоти
нов търговски център  
отвори врати в софия
The Mall беше официално открит на 20 април в София. Тър-
говският център е разположен на бул. „Цариградско шосе” 
115 и е с обща площ от 66 000 кв.м. Представени са общо 185 
магазина, ресторанти и места за забавление. Комплексът 
разполага с 2 800 паркоместа. С новия търговски център се 
разкриват над 1 500 нови работни места, 400 от които са в 
хипермаркета „Карфур”.

Цялостната реализация на търговския център е на „Кар-
фур”. Инвеститор е гръцкият дялов инвеститор в недвижима 
собственост „Асос Капитал”, който купи проекта през 2008 г. 
за около 200 млн евро. Архитектурният проект е дело на 
арх. Илиан Илиев. Ексклузивен консултант по отдаване на 
площите е „Колиърс Интернешънъл България”. Междуна-
родната консултантска компания ще осъществява и цялост-
ното управление на комплекса.

България с най-голям спад  
в строителството през април в Ес
Строителната продукция в еврозоната през април е нама-
ляла с 0,3% на месечна база. На годишна база пък е регис-
триран спад от 6,1%, сочат предварителни данни на евро-

STREAM” να διέλθει από τη Ρουμανία, μετέδωσε το Βουλγαρικό 
πρακτορείο ειδήσεων, επικαλούμενο το ITAR-TASS.
 η Ελλάδα δεν προτίθεται να υποχωρήσει  από 
το σχέδιο μπουργκάς – Αλεξανδρούπολης 
Ο Έλληνας υφυπουργός Ενέργειας Γιάννης Μανιάτης δεν απο-
κλείει το ενδεχόμενο  σύντομα η χώρα του να αναλάβει την 
πρωτοβουλία αναβίωσης του σχεδίου για τον πετρελαιαγωγό 
Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολης, μετέδωσε το Βουλγαρικό 
πρακτορείο ειδήσεων.  „ Η κυβέρνηση της Ελλάδας δεν έχει τρο-
ποποιήσει την πολιτική της και είναι προβληματισμένη από τα 
μη θετικά  βήματα της Βουλγαρίας” δήλωσε ο Μανιάτης στο 
Ελληνικό κοινοβούλιο. Κατά τα λεγόμενα του είναι δυνατόν σε 
μερικές εβδομάδες να ξεκινήσει διπλωματική πρωτοβουλία 
προς όφελος των ελληνικών εθνικών συμφερόντων. 

η  atomstroyexport είναι έτοιμη να ξεκινή-
σει την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού 
«μπέλενε» τον νοέμβριο 
Η ρώσικη επιχείρηση Atomstroyexport είναι έτοιμη να ξεκινή-
σει την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού «Μπέλενε» στη 
Βουλγαρία, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Γκενάντι Τεπκιάν. Αυτή 
τη στιγμή το εργοτάξιο του μελλοντικού πυρηνικού σταθμού 
είναι στην ουσία πλήρως έτοιμο να ξεκινήσει να λειτουργεί, εδώ 
υπάρχει κατασκευασμένο εργοστάσιο σκυροδέματος, εγκατα-
στάσεις καθαρισμού και η απαραίτητη για την κατασκευή υπο-
δομή. Κατόπιν της έναρξης της άρτιας χρηματοδότησης, ακόμα 
από τον Νοέμβριο φέτος μπορεί να αρχίσει η έκχυση σκυροδέ-
ματος και το πρώτο μπλοκ του «Μπέλενε» θα είναι έτοιμο τον 
Οκτώβριο του 2017, είπε ο ίδιος. Συγχρόνως, η βουλγαρική 
πλευρά δήλωσε ότι συνεχίζεται η διαδικασία επιλογής γενικού 
σύμβουλου του σχεδίου «Μπέλενε» και νέου, υποχρεωτικά 
ευρωπαϊκού, στρατηγικού επενδυτή. 

Κατασκευές  
και ακίνητα 

νέο εμπορικό κέντρο εγκαινιάστηκε στη 
σόφια 
The Mall επίσημα εγκαινιάστηκε στις  20 Απριλίου στη Σόφια. 
Το εμπορικό κέντρο βρίσκεται στη  λεωφ. «Τσαριγκράντσκο 
σοσέ» και είναι συνολικής έκτασης  66 000 τ.μ.  Διαθέτει συνο-
λικά 185 καταστήματα, εστιατόρια και κέντρα διασκέδασης. Το 
σύμπλεγμα προσφέρει  2 800 θέσεις στάθμευσης . Το νέο εμπο-
ρικό κέντρο δημιουργεί πάνω από 1 500 νέες θέσεις εργασίας, 
400 από τις οποίες – στο υπερκατάστημα „Carrefour”. Η συνο-
λική υλοποίηση του εμπορικού κέντρου είναι της „Carrefour”. 
Επενδυτής είναι ο ελληνικός επενδυτικός οίκος ακινήτων «Assos 
capital», o οποίος αγόρασε το έργο το 2008 για  περίπου 200 εκ 
ευρώ. Η αρχιτεκτονική μελέτη είναι έργο του αρχ. Ιλιάν Ιλίεβ. 
Αποκλειστικός σύμβουλος στις ενοικιάσεις είναι η Colliers 
International Bulgaria.  H  διεθνής συμβουλευτική εταιρία έχει 
αναλάβει και την πλήρη διαχείριση του συγκροτήματος. 

Βουλγαρία : η μεγαλύτερη πτώση στον τομέα 
των κατασκευών τον Απρίλιο στην ΕΕ 
Η κατασκευαστική παραγωγή στην ευρωζώνη τον Απρίλιο μει-
ώθηκε κατά 0,3% μηνιαίως. Σε ετήσια βάση πάλι καταχωρήθηκε 
πτώση κατά 6,1%,δείχνουν προκαταρκτικά στοιχεία της ευρω-
παϊκής στατιστικής υπηρεσίας Eurostat.  Τον Απρίλιο σε μηνιαία 
βάση μεγαλύτερη πτώση στην κατασκευαστική παραγωγή 



34

юни – юли 2010СектОРИ

пейската статистическа служба „Евростат”.
През април на месечна база най-големи спадове на стро-

ителната продукция са отчетени в Унгария (-8,1%), Испания 
(-4,9%) и Португалия (-3,7 %), а най-големи ръстове – в Сло-
вакия (9%), Чехия (4,8 %) и Германия (2,6%). Най-големи спа-
дове на строителната продукция през април на годишна 
база пък са отчетени в България (-22,7%), Испания (-18,5%) и 
Румъния (-17,2%). Най-големи повишения са регистрирани в 
Швеция (9,1%), Германия (4,8%) и Великобритания (0,9%).

Транспорт
„актор” ще строи лот 3 на автомагистрала 
„Тракия”
Гръцката компания „Актор” ще строи отсечката Нова Загора 
– Ямбол от автомагистрала „Тракия”. Това съобщиха от 
Агенция „Пътна инфраструктура”. Председателят на упра-
вителния съвет на агенцията Божидар Йотов е подписал 
решението за определяне на изпълнител на строителните 
работи.

Гръцкият гигант „Актор” предложи най-
ниска цена за строителството – 111,645 млн 
лева без ДДС. В средата на май бяха отво-
рени ценовите оферти на седемте допуснати 
до търга фирми. Бюджетната цена на про-
екта е 3 млн евро на километър. Министърът 
на регионалното развитие и благоустрой-
ството Росен Плевнелиев тогава обясни, че 
средната цена на останалите шест кандидати 
е 2,66 млн., а на „Актор” е 1,9 млн евро на 
линеен километър.

Парламентът подкрепи дофи-
нансиране на магистрала 
„Люлин” с 86,1 млн лв.

Народното събрание реши държавният 
бюджет да отпусне допълнително около 86,1 
млн лв. за дофинансиране на строителството 
и надзора на автомагистрала „Люлин” заради 
удължаването на срока за изграждането на 
магистралата до 2011 г., съобщи вестник Снимка: Надежда Чипева

καταχωρήθηκε στην Ουγγαρία (-8,1%), 
Ισπανία (-4,9%) και Πορτογαλία (-3,7 %), 
ενώ μεγαλύτερη αύξηση – στη Σλοβακία 
(9%), Τσεχία (4,8 %) και Γερμανία (2,6%). 
Μεγαλύτερη πτώση στην κατασκευαστική 
παραγωγή τον Απρίλιο σε ετήσια βάση πάλι 
καταχωρήθηκε στη Βουλγαρία (-22,7%), 
Ισπανία (-18,5%) και Ρουμανία (-17,2%). 
Μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στη 
Σουηδία (9,1%), Γερμανία (4,8%) και Μεγάλη 
Βρετανία (0,9%).

Μεταφορές
η aktor θα κατασκευάσει το 
lot 3 του αυτοκινητοδρόμου 
Τράκια 
H ελληνική επιχείρηση Aktor θα κατασκευ-
άσει το τμήμα Νόβα Ζαγκόρα – Γιάμπολ 
του αυτοκινητοδρόμου Τράκια. Αυτά ανα-

κοίνωσαν από την υπηρεσία Οδικής Υποδομής. Ο πρόεδρος 
του Δ.Σ. της υπηρεσίας Μποζιντάρ Γιότοφ έχει υπογράψει την 
απόφαση καθορισμού  του αναδόχου των εργασιών κατα-
σκευής.  Ο ελληνικός γίγαντας Aktor υπέβαλε τη χαμηλότερη 
προσφορά για την κατασκευή - 111,645 εκ. λέβα χωρίς ΦΠΑ. 
Στα μέσα Μαΐου ανοίχθηκαν ο προσφορές  των επτά επιχειρή-
σεων, που πήραν μέρος στον διαγωνισμό. Η αξία προϋπολογι-
σμού του σχεδίου είναι 3 εκ. ευρώ το χιλιόμετρο. Ο υπουργός 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Χωροταξίας Ρόσεν Πλέβνελιεβ 
τότε δήλωσε ότι η μέση τιμή των υπόλοιπων έξι διαγωνιζόμε-
νων είναι  2,66 εκ ευρώ, ενώ της  Aktor είναι 1,9 εκ ευρώ το 
γραμμικό χιλιόμετρο.  

Το κοινοβούλιο υποστήριξε την επιπλέον 
χρηματοδότηση του αυτοκινητοδρόμου 
λιούλιν με 86,1 εκ. λέβα
Το Κοινοβούλιο αποφάσισε ο κρατικός προϋπολογισμός να 
παραχωρήσει επιπλέον   86,1 εκ. λέβα για την χρηματοδότηση 
την κατασκευής και της επίβλεψης του αυτοκινητοδρόμου 

Снимка: Цветелина Ангелова
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„Дневник”. 
От общата сума за допълнително финансиране 62,6 млн 

лв. ще бъдат отпуснати тази година.
За приключването на проекта и усвояване на парите от 

програма ИСПА, чийто срок първоначално изтичаше в края 
на тази година, е необходимо да се подпише допълнително 
споразумение към договора с изпълнителя. В него трябва 
да бъдат заложени нужният финансов ресурс и мерките за 
ускоряване на проекта. Безвъзмездната европомощ по 
ИСПА за магистрала „Люлин” е 111,3 млн евро, а от бюджета 
се осигуряват 37,1 млн евро. Към 1 март са платени 69,2 млн 
евро, което е 48% от изпълнението на проекта, съобщи 
финансовото министерство. В началото на годината тур-
ският консорциум „Мапа Ченгиз”, изпълнител на обекта, 
представи над 40 искания за увеличаване на цената до 210 
млн евро. След преговори беше договорено „Люлин” да 
бъде довършена на цена от 185 млн евро - с 50 млн евро 
повече от първоначалния вариант.

Новият договорен срок за завършване на магистралата 
е 15 май 2011 г. Изпълнителят се отказва от всички предя-
вени до момента искове, свързани с удължаване на срока, и 
приема възложителят да му изплати 32 млн евро като 
крайна и пълна компенсация.

 „Мапа Ченгиз” ще дължи неустойки от 14 млн евро, ако 
не довърши магистралата в срок.

Земеделие
стартира комасацията с промени в закона 
за земеделските земи
Готвените промени в Закона за опазване на земеделските 
земи влизат за обсъждане в парламента в края на юни. 
Новите текстове, предложени от депутатите на ГЕРБ, са пър-
вата стъпка към комасация на земята у нас. Те ще задължат 
собствениците на ниви, решили да продават земята си, да я 
предлагат първо на арендатора, сключил с тях договор за не 
по-малко от четири години. Така фермерите ще имат сигур-
ност за дълготрайното ползване на масивите, които обработ-
ват, и ще могат да планират бизнеса и инвестициите в перс-
пектива. Ползвателите на земи, които са отглеждали реколта 
върху чужди ниви без договор пък, ще трябва да платят такси 
за земята по определени от държавата ценоразписи. 

Екология
създава се зелен кръг на българските 
компании

Зелен кръг на български компании, които имат отго-
ворно отношение към природата и опазването на околната 
среда и са съпричастни към зелените идеи и политики, 
беше създаден на бизнес форума „Зеленият изход от кри-
зата: Чиста природа за нов икономически ръст”, организи-
ран от списание „Мениджър” и GLOBUL. Ценностите на кръга 
са обобщени в пет области – силна икономика, чиста и запа-
зена природа, ефективно използване на ресурсите и опаз-
ване на климата. Първите компании, които се присъединиха 
към зеления кръг, са GLOBUL, „Хенкел България”, „ВМ Финанс 
Груп”, „Сен Гобен Вебер България”, Австрийската търговска 
камара, „Рено Нисан България” и адвокатска кантора 
„Андреев, Стоянов и Цекова” , представител на “Шонхер”.

Λιούλιν λόγω παράτασης της προθεσμίας κατασκευής του 
αυτοκινητοδρόμου έως το 2011, ανακοίνωσε η εφημερίδα 
Dnevnik. Από το συνολικό ποσό της επιπλέον χρηματοδότησης 
, 62, 6 εκ λέβα θα παραχωρηθούν φέτος. Για  την περάτωση του 
έργου και την αξιοποίηση των κονδυλίων του προγράμματος 
ISPA, η προθεσμία του οποίου έληγε στα τέλη του έτους, χρειά-
ζεται να υπογραφεί επιπρόσθετη συμφωνία στη σύμβαση με 
τον ανάδοχο. Στην επιπρόσθετη συμφωνία  πρέπει να αναφέ-
ρονται τα απαραίτητα κονδύλια και τα μέτρα επιτάχυνσης του 
σχεδίου. Η δωρεάν κοινωνική βοήθεια σύμφωνα με το ISPA για 
τον αυτοκινητόδρομο Λιούλιν είναι 111,3 εκ. ευρώ, ενώ ο προϋ-
πολογισμός εξασφαλίζει 37,1 εκ ευρώ. Προς την 1 Μαρτίου 
πληρώθηκαν 69,2 εκ ευρώ, τα οποία αποτελούν το 48% του 
συνόλου  του έργου, ανακοίνωσε το υπουργείο οικονομικών. 
Στις αρχές του έτους η τουρκική κοινοπραξία Mapa Chenghiz, 
ανάδοχος του έργου, παρουσίασε πάνω από 49 αιτήματα για 
αύξηση του προϋπολογισμού  στα 210 εκ ευρώ. Μετά από δια-
πραγματεύσεις συμφωνήθηκε ο αυτοκινητόδρομος Λιούλιν να 
ολοκληρωθεί με τιμή 185 εκ ευρώ – με 50 εκ ευρώ περισσότερο 
από την πρωταρχική αξία. Η καινούρια συμβατική προθεσμία 
περάτωσης του αυτοκινητοδρόμου είναι 15 Μαΐου 2011. Ο 
ανάδοχος ακυρώνει όλες τις αγωγές του, συνδεδεμένες με την 
παράταση της προθεσμίας και δέχεται ο αναθέτης να του πλη-
ρώσει 32 εκ ευρώ σαν τελική και πλήρη αποζημίωση. Η Mapa 
Chenghiz θα χρωστάει υπερημερία ύψους 14 εκ ευρώ, εάν δεν 
τελειώσει τον αυτοκινητόδρομο εντός προθεσμίας. 

Γεωργία
Ξεκινάει ο αναδασμός με τροποποιήσεις 
στον νόμο περί των αγροτικών  γαιών 
Οι έτοιμες τροποποιήσεις στον Νόμο περί της προστασίας των 
αγροτικών γαιών μπαίνουν προς συζήτηση στο Κοινοβούλιο 
στα τέλη Ιουνίου. Τα νέα κείμενα, που προτάθηκαν από τους 
βουλευτές του GERB, είναι το πρώτο βήμα προς τον αναδασμό 
της γης στη χώρα μας. Τα κείμενα υποχρεώνουν τους ιδιοκτή-
τες γης, που έχουν αποφασίσει να την πουλήσουν, να την προ-
τείνουν πρώτα στον  ενοικιαστή, που έχει συνάψει σύμβαση 
μαζί τους για όχι λιγότερο από 4 χρόνια. Έτσι οι αγρότες θα 
έχουν την ασφάλεια μακροπρόθεσμης χρήσης των χωραφιών, 
που καλλιεργούν και θα μπορούν να σχεδιάσουν την δουλειά 
και τις επενδύσεις τους με προοπτική. Οι χρήστες γαιών, όμως, 
που έχουν καλλιεργήσει τη συγκομιδή τους χωρίς σύμβαση, θα 
πρέπει να πληρώσουν τέλη για τη γη σύμφωνα με κρατικούς 
τιμοκατάλογους. 

Περιβάλλον
ιδρύεται Πράσινος  κύκλο των βουλγαρικών 
επιχειρήσεων 
Πράσινος κύκλος των βουλγαρικών επιχειρήσεων, που έχουν 
υπεύθυνη συμπεριφορά προς το περιβάλλον και συμμερίζο-
νται τις πράσινες ιδέες και πολιτικές , ιδρύθηκε στο επιχειρημα-
τικό φόρουμ «Η πράσινη έξοδος από την κρίση: Καθαρή φύση 
για νέα οικονομική αύξηση» , διοργανωμένο από το περιοδικό 
Μanager και GLOBUL, Henkel Bulgaria, VM Finance Group, Saint 
Gobain Weber Bulgaria, Το Εμπορικό επιμελητήριο της 
Αυστρίας, Renault Nissan Bulgaria, και το δικηγορικό γραφείο 
Andreev, Stoyanov και Tsekova, εκπρόσωπος της  Schoenherr.
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Най-големият търговец на обзавеждане за дома 
в световен мащаб IKEA ще стъпи на българския 
пазар с отварянето на първия си магазин в 
София през втората половина на 2011 година. 
Навлизането на известната марка в страната 

е чрез гръцката фирма Fourlis Group, която е собственик 
на франчайзинга за шведския мебелен гигант за Гърция, 
Кипър и България.

Fourlis Group ще инвестира около 50 милиона евро в 
изграждането на магазина в София, като планира това да е 
един от най-големите й търговски обекти за всички дър-
жави, в които оперира. Първата копка на новия магазин 
направи премиерът на България Бойко Борисов на 3 юни 
2010 г.

Центърът на IKEA в София, който ще бъде изграден на 
околовръстното шосе до разклона с Бистришко шосе, ще 
бъде разположен на 30 хиляди кв м площ и ще има паркинг 
за 1 200 автомобила, ресторант, кафене и магазин за ори-
гинални шведски стоки.

Очаква се IKEA да привлече 1,6 млн посетители през 
първата година на дейността си в София. Магазинът ще 
предлага 7 500 различни продукта, като част от стоките ще 
са произведени от български фирми. Достъпът до IKEA ще 
бъде улеснен от ремонта на околовръстното шосе, който 
се очаква да приключи до две години. Има план и за ремонт 
на Бистришко шосе.

Очаква се магазинът на IKEA да подпомогне сериозно 
икономиката на столицата, тъй като ще привлече посети-

iKea отваря магазин  
за 50 млн евро в София

Компанията ще открие 350 
работни места в столицата

Ο μεγαλύτερος έμπορος οικιακής επίπλωσης σε παγκόσμια 
κλίμακα  IKEA  εισέρχεται στην βουλγαρική αγορά με το άνοιγμα 
του πρώτου καταστήματος   στη Σόφια το δεύτερο εξάμηνο του 
2011. Η διείσδυση της παγκόσμιας μάρκας στη χώρα θα πραγμα-
τοποιηθεί μέσω της ελληνικής εταιρίας Fourlis Group, ιδιοκτή-
τριας του franchising  του Σουηδικό γίγαντα στον κλάδο των 
επίπλων για Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία. 

Η Fourlis Group θα επενδύσει γύρω στα  50 εκατομμύρια 
ευρώ στην κατασκευή του καταστήματος στη Σόφια, σκοπεύο-
ντας αυτό να είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά της κέντρα 
για όλες τις χώρες, στις οποίες δραστηριοποιείται. Την  πρώτη 
εκσκαφή για το  νέο  κατάστημα εγκαινίασε  ο Βούλγαρος πρωθυ-
πουργός Μπόïκο Μπορίσοφ στις 3 Ιουνίου  του 2010 .

Το κατάστημα του  IKEA στη Σόφια, που θα κατασκευαστεί 
στην περιφερειακή οδό κοντά στη διασταύρωση με τον δρόμο 
προς Μπίστριτσα («Μπίστρισκο σοσέ») θα είναι τοποθετημένο 
σε μια επιφάνεια 30 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων και θα έχει 
παρκινγκ  για  1 200 αυτοκίνητα, εστιατόριο, καφετέρια και κατά-
στημα  σουηδικών  τροφίμων και ποτών.  

Το  IKEA αναμένεται να προσελκύσει 1,6 εκατομμύρια επισκε-
πτών το πρώτο έτος της λειτουργίας της στη Σόφια. Το κατάστημα 
θα προσφέρει  7 500 διάφορα προϊόντα, ενώ ένα μέρος των προ-
ϊόντων θα  παράγονται από βουλγαρικές εταιρίες. Η πρόσβαση 
στο  IKEA  θα διευκολυνθεί από την επισκευή της περιφερειακής 
οδού, που αναμένεται να περατωθεί σε δύο χρόνια. Υφίσταται και 
σχέδιο επισκευής του δρόμου προς Μπίστριτσα («Μπίστρισκο 
σοσέ»).

Το κατάστημα    IKEA αναμένεται  να υποβοηθήσει σοβαρά 

Το iKea ανοίγει 
κατάστημα 50 

εκατομμυρίων ευρώ 
στη σόφια

Η εταιρία ξεκινά με 350 νέες  
θέσεις εργασίας στην πρωτεύουσα
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тели и от съседните страни.

Търговски  
център 
Изграждането на магазина на IKEA провокира размразява-
нето на още един голям проект, този път на друга гръцка 
компания – “Данаос девелопмент”. Фирмата ще започне 
изграждането на мол в съседство с IKEA.

„Саут ринг мол София”, с търговска площ от 72 000 кв м, 
ще бъде най-големият в София и ще включва търговска 
част, офиси, заведения и конгресен център. За сравнение в 
момента най-големият мол в столицата е The Mall на буле-
вард „Цариградско шосе”, който има търговска площ с 
обем 66 000 кв м. Проектът за новия мол вече е с одобрен 
план за регулация и компанията очаква резрешение за 
строителство, което може да започне до края на годината. 
Инвестицията в мола се очаква да надхвърли 130 млн 
евро.

Планове  
за развитие
Плановете на Fourlis Group за бизнес в България се прости-
рат отвъд отварянето на магазин в София. Компанията 
обмисля навлизане на марката и в други градове в Бълга-
рия, като например Варна, но все още не е купила терена 
за построяването на обекта.

Fourlis Group започва да продава продукти под марката 
IKEA в Гърция през 2001 година, като в момента приходите 
от продажбите представляват около половината от общите 
продажби на гръцката фирма. Компанията управлява 
четири магазина IKEA в Гърция и един в Кипър. 

интервю с василис фурлис, 
председател на съвета на 
директорите на Fourlis Group
Колко работни места ще открие Fourlis Group с изграж-
дането на първия магазин IKEA в България?
- Магазинът на IKEA в София ще бъде разположен на обща 
площ от 30 000 кв м. Той ще бъде разделен на сектори за 
удобство на клиентите, а в допълнение ще има ресторант с 
600 места. Такъв голям магазин предлага преимуществото 
да бъде открит голям брой работни 
места. Изчислили сме, че те ще възли-
зат на 350 само в IKEA в София. Много 
сме щастливи, че в тези трудни вре-
мена ще можем да предложим работа 
на 350 човека.
Планирате ли отваряне на магазини 
и в други градове?
- Да, проучваме възможности в други 
градове, например Варна. 
Кога очаквате възвръщаемост на 
инвестицията от 50 млн евро в пър-
вия магазин на IKEA в София?
- Магазините IKEA винаги са дъл-
госрочна инвестиция. Периодът на 
възвръщаемост варира от магазин на 
магазин и от държава на държава.

συνέντευξη με τον Βασίλη 
φουρλή, Πρόεδρο του Διοικητικού 
συμβουλίου της  Fourlis Group
Πόσες θέσεις εργασίας θα ανοίξει η Fourlis Group με την 
κατασκευή του πρώτου καταστήματος IKEA στη Βουλγαρία; 
-  Το κατάστημα  IKEA στη Σόφια θα έχει επιφάνεια  30 000 
τετραγωνικών μέτρων. Θα είναι διαιρημένο σε τμήματα προς 
διευκόλυνση  των πελατών, ενώ θα έχει και εστιατόριο 600 θέσεων. 
Τέτοιο μεγάλο κατάστημα έχει το προτέρημα να προσφέρει 

πολλές θέσεις εργασίας.  Έχουμε υπολογίσει 
ότι οι θέσεις εργασίας θα ανέρχονται σε 
350 μόνο στο IKEA στη Σόφια. Είμαστε 
πολλοί ευτυχισμένοι που  σε  αυτούς τους 
δύσκολους καιρούς θα μπορέσουμε να 
προσφέρουμε δουλειά σε  350 άτομα.
Σχεδιάζετε  να ανοίξετε καταστήματα σε 
άλλες πόλεις; 
- Ναι, μελετάμε τις δυνατότητες, που 
προσφέρουν άλλες πόλεις, πχ. Βάρνα.  
Πότε περιμένετε αποδοτικότητα από 
την επένδυση 50 εκατομμυρίων ευρώ στο 
πρώτο κατάστημα  IKEA στη Σόφια;
- Τα καταστήματα  IKEA πάντα είναι μια 
μακροπρόθεσμη επένδυση. Η περίοδος 
της αποδοτικότητας είναι ανάλογα με το 
κατάστημα και τη χώρα.  

την οικονομία της πρωτεύουσας, μια και θα προσελκύσει επισκέ-
πτες από γειτονικές χώρες. 

Εμπορικό κέντρο
Η κατασκευή του καταστήματος  IKEA προκάλεσε το «ξεπά-

γωμα» ακόμα ενός μεγάλου έργου, μιας άλλης ελληνικής εταιρίας 
– “Danaos development”. Η εταιρία θα ξεκινήσει την κατασκευή 
mall σε γειτνίαση με το IKEA.

Το „ South Ring Mall Sofia” εμπορικής έκτασης 72 000 τ.μ., θα 
είναι το μεγαλύτερο στη Σόφια και θα συμπεριλαμβάνει εμπο-
ρικό κέντρο, γραφεία, καφετέριες και κέντρο συνεδριάσεων. 
Συγκριτικά αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο mall στην πρωτεύ-
ουσα είναι The Mall στην λεωφόρο „ Τσαριγκράντσο σοσέ”, που 
έχει εμπορική έκταση  66 000 τ.μ. Το σχέδιο για το καινούριο mall 
ήδη έχει εγκεκριμένα πολεοδομικό σχέδιο   και η εταιρία περιμέ-
νει άδεια κατασκευής, ενώ η κατασκευή μπορεί να ξεκινήσει έως 
τα τέλη του έτους. Η επένδυση στο mall αναμένεται να ξεπεράσει 
τα 130 εκατομμύρια ευρώ.

σχέδια ανάπτυξης
Τα σχέδια επιχειρηματικής δραστηριοποίησης  της Fourlis Group 
στη Βουλγαρία δεν περιορίζονται στο άνοιγμα νέου καταστήμα-
τος στη Σόφια. Η επιχείρηση μελετάει την εισχώρηση της μάρκας 
και σε άλλες πόλεις της Βουλγαρίας, όπως πχ Βάρνα, αλλά ακόμα 
δεν έχει προβεί στην αγορά οικοπέδου για την κατασκευή κατα-
στήματος. 

Η Fourlis Group αρχίζει να εμπορεύεται τα  προϊόντα της  μάρ-
κας IKEA στην Ελλάδα το 2001 , ενώ αυτή τη στιγμή τα έσοδα από 
τις πωλήσεις αυτές αποτελούν περίπου το ήμισυ των συνολικών 
πωλήσεων της ελληνικής επιχείρησης. Η εταιρία διαχειρίζεται τέσ-
σερα καταστήματα  IKEA στην Ελλάδα και ένα στην Κύπρο.  
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През май GLOBUL откри своя нов Център за контрол и 
управление на мрежата, в който компанията инвестира 
близо 9 милиона евро. Центърът ще осъществява деноно-
щен мониторинг на мрежата на оператора в цялата страна, 
ще гарантира надеждна и качествена работа и поддръжка 
на всички съоръжения. Благодарение на него компанията 
ще отстранява още по-бързо възникнали проблеми и ще 
реагира по-бързо при кризи.

В новия център, разположен близо до централния офис 
на компанията в София, ще работят 20 професионалисти, 
които ще получават детайлна и навременна информация за 
състоянието и работата на мрежата на 6-метров дигитален 
екран.

Новият Център за контрол и управление на мрежата бе 
открит от главния изпълнителен директор на GLOBUL, Харис 
Коцибос, със специална презентация пред представители 
на медиите.

„Това е поредната стъпка от дългосрочната стратегия на 
GLOBUL да предложи на потребителите безупречно рабо-
теща мобилна мрежа и най-модерните телекомуникаци-
онни услуги. Вярваме, че с новия Център за контрол и упра-
вление на мрежата ние още повече ще повишим качеството 
на работата на нашите мрежи и ще разполагаме със сери-
озно конкурентно предимство”, каза г-н Коцибос.

Главният технически директор на GLOBUL, Апостолос 
Пагуцос, представи тенденциите в развитието и инициати-
вите на компанията за посрещане на увеличаващото се 
потребителско търсене и за осигуряване на качествено 
покритие и капацитет на мрежата. 

Globul инвестира 9 милиона евро в център  
за Контрол и управление на мрежата

Η GLOBUL εγκαινίασε το νέο Κέντρο 
Ελέγχου και Διαχείρισης του Δικτύου της καθώς 
και τα συστήματα Διαχείρισης Δικτύου, στα 
οποία η εταιρία έχει επενδύσει περίπου 9 
εκατομμμύρια ευρώ. Το κέντρο θα 

παρακολουθεί το δίκτυο της εταιρίας σ’ όλη τη χώρα 24 ώρες το 
24ωρο, θα εγγυάται αξιόπιστη και ποιοτική λειτουργία και 
συντήρηση όλου του εξοπλισμού. Χάρη στο κέντρο η εταιρία 
θα αποκαθιστά όλο και πιο σύντομα τα εμφανισθέντα 
προβλήματα και θα αντιδρά πιο γρήγορα σε περιπτώσεις 
κρίσεων.

Στο νέο κέντρο, το οποίο βρίσκεται κοντά στα κεντρικά 
γραφεία της εταιρίας στη Σόφια, θα εργάζονται 20 επαγγελματίες, 
που θα λαμβάνουν αναλυτικές και έγκαιρες πληροφορίες για 
την κατάσταση και τη λειτουργία του δικτύου σε μια ψηφιακή 
οθόνη 6 μέτρων. 

Το νέο Κέντρο Ελέγχου και Διαχείρισης του Δικτύου 
εγκαινιάστηκε από τον Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή της 
GLOBUL, κ. Χάρη Κοτσιμπό , σε ειδική παρουσιάση για τους 
εκπροσώπους των ΜΜΕ. 

„Πρόκειται για το επόμενο βήμα στη μακροπρόθεσμη 
στρατηγική της GLOBUL να προσφέρει στους καταναλωτές ένα 
άψογο λειτουργικά δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και τις πιο 
σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Πιστεύουμε ότι με το 
νέο Κέντρο Ελέγχου και Διαχείρισης του Δικτύου θα βελτιώσουμε 
την ποιότητα λειτουργίας των δικτύων μας και θα διαθέτουμε 
πλέον σοβαρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα”, είπε ο κ.
Κοτσιμπός.

Ο Γενικός Τεχνικός Διευθυντής της GLOBUL, Απόστολος 
Παγκούτσος, παρουσίασε τους ρυθμούς ανάπτυξης του δικτύου 
και των υπηρεσιών τα τελευταια χρόνια και τις πρωτοβουλίες 
της εταιρίας για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης εκ 
μέρους των πελατών που αφορούν στην εξασφάλιση ποιοτικής 
και ποσοτικής κάλυψης του δικτύου. 

η Globul επενδυει 9 
εκατομμυρια ευρω 
σε κεντρο ελεγχου 

και διαχειρισης του 
δικτυου 

Мениджърът на дирекция „Експлоатация и поддръжка” Любомир Николов представи в 
подробности функцията и задачите на новия център за контрол и управление на мрежата.
Ο μάνατζερ της διεύθυνσης „Λειτουργίας και Συντήρησης” κ. Λιουμπομίρ Νικόλοβ παρουσίασε 
λεπτομερώς τις λειτουργίες και τους στόχους του νέου Κέντρου Ελέγχου και Διαχειρίσης του 
Δικτύου.

ЧЛеНОВе
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Всички имоти, които управляваме, са соб-
ственост на „Клийвс” и това ни дава възмож-

ност да се погрижим отлично за Вас! 

Όλα τα ακίνητα που διαχειριζόμαστε είναι 
ιδιοκτησία της „Cleves” και αυτό μας δίνει τη 
δυνατότητα να έχουμε άριστη φροντίδα για 

σας! 

0700 17 008
sales@cleves.bg www.cleves.bg

”Черковна”: 15 апартамента в новопостроена сграда. 
Едни от най-добрите ресторанти в града и мол 

„Сердика” са почти до прага Ви. Откриване през 
юли 2010. Няколко апартамента са вече наети, така 

че побързайте да се обадите и да запазите харесания 
от Вас апартамент.

”Τσερκόβνα”: 15 διαμερίσματα σε νεόκτιστο κτίριο. 
Ένα από τα καλύτερα εστιατόρια στην πόλη και το 

mall Serdica είναι σχεδόν στο κατώφλι σας. Εγκαίνια 
τον Ιούλιο του 2010. Μερικά διαμερίσματα ήδη είναι 
κατειλημμένα, για το λόγο αυτό σπεύστε να πάρετε 

τηλέφωνο και να κρατήσετε το διαμέρισμα της 
αρέσκειας σας.

„cLeVes”
το καλύτερο portfolio 

διαμερισμάτων πολυτελείας 
προς ενοικίαση στη Σόφια

„Клийвс”  
- най-добрият портфейл  
от луксозни апартаменти  
под наем в София

Οι πελάτες μας αστειεύονται ότι πρέπει να τοποθετήσουμε 
κάτω από το λογότυπο της εταιρίας μας την ελληνική σημαία. 
Πιθανώς επειδή οι περισσότεροι από αυτούς είναι Έλληνες.

Η „Cleves” είναι εταιρία που διαχειρίζεται πορτφόλιο ιδιόκτητων 
διαμερισμάτων εξαιρετικής ποιότητας ευρισκόμενων σε κάποιες 
από τις καλύτερες περιοχές της Σόφιας. Η ομάδα μας έχει 
εξειδικευτεί στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, άνεσης 
και ησυχίας για τους ενοικιαστές μας.

Όλα τα διαμερίσματά μας είναι στιλάτα, λειτουργικά, άρτια 
επιπλωμένα και εξοπλισμένα. Η εσωτερική διαρρύθμιση είναι έργο 
των δικών μας σχεδιαστών. Κάθε διαμέρισμα διαθέτει καλωδιακή 
τηλεόραση, τηλέφωνο, wi-fi διαδίκτυο, κλιματιστικά, security 24 
ώρες το εικοσιτετράωρο και υπόγειο χώρο στάθμευσης. 

Κάποια από τα κτίρια μας:

Клиентите ни се шегуват, че може би трябва да поставим 
до логото на компанията ни и гръцкото знаме. Вероятно, 
защото най-много сред тях са именно гърци. 

„Клийвс” е компания, която управлява портфейл от 
собствени, изключително качествени апартаменти, разпо-
ложени в едни от най-добрите райони на София. Екипът ни 
е концентриран върху предоставянето на висококачест-
вена услуга, комфорт и спокойствие на наемателите ни.

Всички наши апартаменти са стилни, функционални, 
напълно обзаведени и оборудвани. Интериорният дизайн е 
дело на нашите дизайнери. Всеки апартамент разполага с 
кабелна телевизия, телефон, wi-fi интернет, климатици, 
24-часова охрана и подземен паркинг.

Ето няколко от нашите сгради:

”Еделвайс” в квартал Бояна: 15 прекрасни апартамента в подножието на Витоша. Свободни в 
момента са 2.

”Έντελβάïς” στη συνοικία Μπογιάνα: 15 πανέμορφα διαμερίσματα στους πρόποδες του βουνού 
Βίτοσα. Ελεύθερα αυτή τη στιγμή είναι 2.

”Embassy suites” на бул. България: 7 просторни 
апартамента в един от блоковете на компле-
кса, с прекрасно озеленен и поддържан вътре-
шен двор и 2 детски площадки. 2 свободни 
апартамента.

”Embassy suites” στην λεωφόρο Bulgaria: 
7 ευρύχωρα διαμερίσματα σε μια από τις 
πολυκατοικίες του συμπλέγματος, με όμορφα 
συντηρημένη εσωτερική αυλή και 2 παιδικές 
χαρές. 2 ελεύθερα διαμερίσματα.

”Изгрев” близо до Интерпред: 18 апарта-
мента, съвременен дизайн, на пешеходно 

разстояние от спирка на метрото, Немското 
и Руското училище. Свободен - 1 апарта-

мент.

” Ίζγρεφ” κοντά στο Interpred : 18 
διαμερίσματα, σύγχρονο design, σε μικρή 

απόσταση από τη στάση του μετρό, το 
Γερμανικό και το Ρώσικο σχολείο. Ελεύθερο 1 

διαμέρισμα.

μελΗ
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Олимпийският дух отново дойде в България със 
спортната панорама на гръцката Alpha Bank, 
която обиколи страната от 28 май до 20 юни.

“Целта на Спортна панорама Alpha Bank е 
чрез забавление да се популяризират спортните 

игри и духът, който те носят,” се казва в официалното съобще-
ние на банката по повод събитието. 

Спортната панорама се проведежда за пръв път в Гърция 
през 2004 г., а идеята за нея идва след официалното спонсор-
ство на Alpha Bank на 28-те летни олимпийски игри в Атина.

Тази година панорамата премина през София, Русе, Варна 
и Стара Загора. По време на събитието на централно място в 
градовете-участници, на площ от 1 700–2 000 кв. м, бяха 
поставени спортни съоръжения, на които посетителите 
имаха възможност да се забавляват с популярни спортове и 
игри – футбол, скално катерене, колоездене, бънджи ско-
кове, включително и за деца, баскетбол, Плейстейшън 3, 
джаги, боулинг. Посетителите можеха да изпробват и симула-
тор на болид от Формула 1 и НАСА симулатор. 

Заместник-кметът на София Минко Герджиков, управите-
лят на Alpha Bank за България Филип Петру и бившият волей-
болен национал Любо Ганев дадоха официален старт на тур-
нето на спортната панорама на езерото „Ариана” в Борисовата 
градина на 28 май.

Организацията на цялото събитие, включително връз-
ките с обществеността, беше поверена на М3 Communications. 
Компанията обсъждаше организационни и административни 
въпроси с кметствата на градовете, в които панорамата се 
проведе, организира две пресконференции и официален 
коктейл, и подготви пресинформацията и подаръчните мате-
риали.  

alpha Bank популяризира 
удоволствието от спорта в България
Спортната панорама беше  
организирана от  
M3 Communications

Το Ολυμπιακό πνεύμα πάλι ήρθε στη Βουλγαρία με το Αθλη-
τικό πανόραμα της ελληνικής  Alpha Bank, που περιόδευσε τη 
χώρα την περίοδο από τις 28 Μαΐου έως τις  20 Ιουνίου.

“Ο σκοπός του Αθλητικού πανοράματος της Alpha Bank 
είναι μέσω της ψυχαγωγίας να προωθηθούν τα αθλητικά παιχνί-
δια και το πνεύμα, που φέρνουν μαζί τους” αναφέρεται στην 
επίσημη ανακοίνωση της τράπεζας με αφορμή της εκδήλω-
σης. 

Το «Αθλητικό Πανόραμα» διεξάγεται για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα το 2004, ενώ η ιδέα γεννιέται μετά την επίσημη χορή-
γηση της Alpha Bank των 28ων  Θερινών Ολυμπιακών αγώνων 
στην Αθήνα.  

Φέτος το «Αθλητικό Πανόραμα»  πέρασε από Σόφια, Ρούσε, 
Βάρνα και Στάρα Ζαγκόρα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης σε 
κεντρική θέση στις φιλοξενούμενες πόλεις, σε έκταση 1 700 – 2 
000 τ. μ, τοποθετήθηκαν αθλητικές εγκαταστάσεις, στις οποίες 
οι πολίτες είχαν τη δυνατότητα να ψυχαγωγηθούν  με δημοφιλή 
αθλήματα και παιχνίδια – ποδόσφαιρο, τοίχος αναρρίχησης, 
bungy jumping και για παιδιά, καλαθοσφαίριση, play station 3, 
επιτραπέζιο ποδόσφαιρο, bowling. Οι επισκέπτες μπορούσαν 
και να δοκιμάσουν και εξομοιωτή της Formula 1 και NASA .

Ο αντιδήμαρχος Σόφιας κ. Μίνκο Γκέρντζικοβ, ο διαχειρι-
στής της Alpha Bank στη Βουλγαρία κ. Φίλιππος Πέτρος και ο 
πρώην εθνικός παίκτης βόλεϊμπολ Λιούμπο Γκάνεβ έδωσαν την 
επίσημη εκκίνηση της περιοδείας του Αθλητικού πανοράματος 
στη λίμνη Ariana στο πάρκο Μπορίσοβατα γραντίνα στις 28 
Μαίου.

Το «Αθλητικό Πανόραμα» της Alpha Bank ήρθε για πρώτη 
φορά στη Βουλγαρία το καλοκαίρι του 2008. Τότε η περιοδεία 
έγινε από τις  9 Μαΐου έως την 1 Ιουνίου και πέρασε από Σόφια, 
Πλόβντιβ, Βάρνα και Μπουργκάς. 

Η οργάνωση όλης της εκδήλωσης, συμπεριλαμβανομένων 
των δημόσιων σχέσεων ανατέθηκαν στη М3 Communications. 
Η επιχείρηση έλυνε τα οργανωτικά και τα διοικητικά ζητήματα 
με τα δημαρχεία των πόλεων, στις οποίες διεξήχθη το «Αθλη-
τικό Πανόραμα», διοργάνωσε δύο συνεντεύξεις τύπου και επί-
σημο κοκτέιλ και κατάρτισε τις δημοσιεύσεις για τον τύπο και 
τα διαφημιστικά έντυπα και δώρα.  

h alpha Bank προωθεί 
την ψυχαγωγία   μέσω 

του αθλητισμού στη 
Βουλγαρία. 

Το «Αθλητικό Πανόραμα» 
διοργανώθηκε από την   

M3 Communications

ЧЛеНОВе
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Φανι τοντοροβα, περιοδικο μπακχουσ 

Μετά από μια ολόκληρη σκοτεινή δεκαετία για το βουλγαρικό 
οίνο τα τελευταία χρόνια αμπελουργοί και οινοποιοί αύξησαν 
τους αμπελώνες στη χώρα κατά ένα τρίτο. Καινούριες ποικιλίες 
καλλιεργούνται με προσοχή και νέες γνώσεις και το 2008 είναι η 
πρώτη συγκομιδή στην οποία όλα αυτά φαίνονται. Για το 
βουλγαρικό οίνο αυτή είναι και η έναρξη μιας νέας εποχής. 

“Συγκινητικό κρασί. Γεμάτο πορφυρό χρώμα. Ώριμο, 
μαλακό, ζεστό άρωμα φρούτων με καλά συγκολλημένα 
συστατικά. Η γευστική ισορροπία αυτού του κρασιού είναι 
εκπληκτικά καλόγουστη για το δυνατό του σώμα. 87 πόντους.” 
Παρόμοιες γευσιγνωστικές σημειώσεις για βουλγαρικό κρασί 
με τιμή 8,90 το μπουκάλι ήταν σχεδόν ανήκουστες πριν από 
μερικά χρόνια. Τώρα όχι μόνο είναι γεγονός, αλλά και 
μετατρέπονται σε κάτι σχετικά συνηθισμένο. 

Τι συνέβη ώστετα βουλγαρικά κρασιά να γίνονται όλο και 
πιο ενδιαφέροντα και ποιοτικά και να καλούν τους γνώστες να 
τα δοκιμάζουν και να τα παρακολουθούν; Πώς καταφέρνουν να 
προσελκύσουν το ενδιαφέρον και να λάβουν την επιδοκιμασία 
του αρκετά απαιτητικού βουλγαρικού κοινού με νέο, πρωτότυπο 
για τη χώρα μας πρόσωπο, το οποίο όμως αρμόζει στις 
παγκόσμιες τάσεις της μόδας; Τα τελευταία δύο–τρία χρόνια 
μάρκες σαν τα “Katarzyna Estate”, “Bessa Valley”, “Terra Tangra”, “ 
Santa Sara”, “Minkov Brothers”, “Edoardo Miroglio” και πολλοί 
άλλοι κατάφεραν να καταξιωθούν στην περίπλοκη και 

ФаНИ тОдОРОВа, СП. БакхУС

След цяло тъмно десетилетие за българското вино 
през последните години лозари и винари увели-
чиха лозята в страната с една трета. Нови сортове 
се отглеждат с нови внимание и познание и 2008 
е първата реколта, по която това личи. За българ-

ското вино това е началото на нова епоха
“Вълнуващо вино. Плътен пурпурен цвят. Зрял, мек, 

топъл и плодов аромат с добре споени компоненти. Вкусо-
вият баланс на това вино е изненадващо елегантен за мощ-
ното му тяло. 87 точки.” Такива дегустационни бележки за 
българско вино на цена 8,90 бутилката бяха почти немис-
лими преди няколко години. Сега не само са факт, но и се 
превръщат в нещо сравнително обичайно.

Какво се случи, че българските вина стават все по-инте-
ресни, по-добри и предизвикват познавачите да ги опитват 
и следят? Как те успяват да привлекат интереса, а и да полу-
чат одобрението на доста критична българска публика най-
вече с нов, нетипичен за страната ни облик, който обаче е в 
унисон със световните модни тенденции? През последните 
две-три години марки като “Катаржина естейт”, “Беса Валей”, 
“Тера Тангра”, “Санта Сара”, “Братя Минкови”, “Едоардо Миро-
лио” и доста други успяха да се наложат на сложния и нео-
формен български пазар и засега успешно отстояват пози-
циите си.

και τώρα, κυρίες και 
κύριοι … Αναγέννηση!

А сега, дами 
и господа – 
ренесанс!
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αδιαμόρφωτη βουλγαρική αγορά και μέχρι στιγμής επιτυχώς 
υπερασπίζουν τη θέση τους. 

Όπως αρέσει να λένε στους οινοποιούς, η απάντηση είναι 
… στον αμπελώνα. Νέα αμπέλια, φυτεμένα με καλά 
καλλιεργημένες γνωστές ή μέχρι στιγμής άγνωστες για τη 
Βουλγαρία ποικιλίες που άρχισαν να παίρνουν ύψος τα τελευταία 
χρόνια και πολλές από αυτές καρποφόρησαν. 

Με αυτό τον τρόπο εμφανίστηκαν βουλγαρικά κρασιά από 
cabernet franc, marselan, viognier, malbec, sangiovese. Στις 
ετικέτες παλιά γνωστών παραγωγών όπως πχ. το οινοποιείο 
«Targovishte» μπορεί κανείς να διαβάσει coupage σαν «merlot, 
cot malbec και carmenère ». Μέχρι που κάποιοι αφιερώθηκαν 
σε πειράματα με νέες ποικιλίες, άλλοι ξεκίνησαν να εργάζονται 
για την αναγέννηση των βουλγαρικών κρασιών rubin, ruen, 
mavrud, melnishka loza, που έχουν χάσει την φήμη τους και 
στην ποιότητα των οποίων σχεδόν κανείς δεν πίστευε. Τρίτοι, 
όμως, στηρίχθηκαν στις δυνατότητες του terroir. “Μία από τις 
ποικιλίες, που έχουμε φυτέψει κοντά στο χωριό Ελένοβο, είναι 
pinot noir, γιατί η περιοχή εδώ θυμίζει πολύ τη Βουργουνδία – 
περιοχή φημισμένη για αυτή την ποικιλία.” Λέει η Ντεσισλάβα 
Μπαïτσεβα , γενικός τεχνολόγος στην κάβα “Edoardo Miroglio”. 
Πολλές άλλες κάβες ακολουθούν αυτή τη λογική και φυτεύουν 
σε διάφορες περιοχές της Βουλγαρίας ποικιλίες που 
καρποφορούν καλά σε παρόμοια κλίματα και εδάφη σε άλλες 
χώρες.  

Όλες αυτές οι αναζητήσεις εν γένει απεικονίζουν μια νέα 
πραγματικότητα για το βουλγαρικό κρασί. Ένα μεγάλο βήμα 
προς τον επαγγελματισμό, που ξεκινάει ραγδαία να αλλάζει την 

Отговорът е, както винарите обичат да казват - на лозето. 
Нови лозя, засадени с добре гледани познати или неизпроб-
вани досега в България сортове, започнаха да израстват и 
през последните години много от тях навлязоха в плодода-
ване.

Така се появиха български вина от каберне фран, марсе-
лан, вионие, малбек, санджовезе. По етикетите на отдавна 
познати производители, като например ЛВК “Търговище”, 
могат да се прочетат купажи като “мерло, кот малбек и кар-
менер”. Докато едни се посветиха на експерименти с нови 
сортове, други започнаха да работят с нови усилия за въз-
раждане на българските рубин, руен, мавруд, широка мел-
нишка лоза, които бяха загубили своята популярност и в 
чието качество вече почти никой консуматор не вярваше. 
Трети пък заложиха на възможностите на тероара. “Един от 
сортовете, които сме засадили около село Еленово, е пино 
ноар, понеже районът тук много напомня на Бургундия – 
област, известна с този сорт”, казва Десислава Байчева, гла-
вен технолог във винарска изба “Едоардо Миролио”. Много 
други изби следват подобна логика и засаждат в различни 
райони на България сортове, които растат добре в сходни 
климати и почви в други страни.

Но всичките тези търсения общо очертават една нова 
реалност за българското вино. Голяма крачка към професи-
онализъм, която вече се вижда как започва радикално да 
променя качеството на произвежданите в България вина.

Сегашното възраждане на лозарството в България е 
донякъде естествено съвземане от периода на социализма 

Лозови масиви в района на Мелник Αμπελώνες στην περιοχή του Μέλνικ
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с неговия индустриален подход и от кризата на прехода с 
нейния трудно контролируем хаос.

През периода до 1989 г. една-единствена държавна 
организация определяше насоката на развитие на целия 
лозаро-винарски бранш - от това колко и какви сортове да 
бъдат засаждани, през производството до реализацията на 
готовото вино. Падането на стария строй и настъпилият 
впоследствие хаос промениха тази практика, но не я подме-
ниха с по-добра, а се отразиха гибелно на целия бранш. 
Един от основните проблеми се очерта при приватизацията 
– заводите бяха предадени на частни собственици, но без 
прилежащите към тях лозя. Те на свой ред, разпокъсани на 
по няколко декара, останаха в ръцете на наследници, 
голяма част от които никога не се бяха занимавали със 
земеделие. Част от насажденията бяха занемарени, други - 
направо изоставени, а там, където изобщо се отглеждаше 
винено грозде, качеството не беше цел.

Така винарите се изправиха пред големия проблем на 
прехода: липса на грозде с гарантирано качество. Недостиг 
на производители, които година след година да им осигуря-
ват суровина от една и съща класа. Това се отрази катастро-
фално на българските вина и драматично засегна репутаци-
ята им на и без това все по-кипящия от конкуренция 
международен пазар.

След няколко години винопроизводителите си дадоха 
сметка, че единственият изход е да вземат нещата в свои 
ръце. Около 2000 г. вече започнаха да се появяват инвести-
тори, които бяха наясно с факта, че винарството изисква 
сериозни вложения на пари и време, преди да достигне 
възвращаемост. Винарите обичат да казват, че може би над 
70% от труда при създаването на едно добро вино е на 
лозовия масив. Затова много от тях пристъпиха към засаж-
дане на грозде и между 2002 г. и 2008 г. бяха засадени между 
200 и 250 хил. дка – близо една трета от днешните около 700 
хил. дка активно плододаващи лозя в България.

Така се стигна до реалността днес – че в България пове-
чето успешни винари разполагат със собствени лозя, за 
които могат да се грижат лично. Технолозите на повечето 
водещи марки вина са единодушни, че сега вече качеството 
на суровината им, доколкото зависи от човешките усилия, е 
гарантирано.

“Катаржина естейт”, една от амбициозните нови изби, 
избра да разположи внушителните си 8000 дка в най-южните 
райони на България и бързо доби известност с добре балан-
сирани на вкус привлекателни вина, при това засега на дос-
тъпни цени. “Едоардо Миролио”, която бе създадена през 
2004 г. край Еленово, засади 2500 дка. “Телиш” АД вече при-
тежава 1200 дка, които предстои да разшири с още 600. 
“Вила Любимец” придоби 4500 дка собствени лозови 
масиви, в които отглежда предимно традиционни българ-
ски сортове, но също и класическите мерло и каберне сови-
ньон.

Не само новите изби, но и големите български произво-
дители от миналото направиха крачка в същата посока. 
Винпром Карнобат например създаде 3000 дка с богата 
гама от сортове. ЛВК Винпром Търговище, отдавна познати 
на българския потребител, също чрез засаждане на нови 
сортове успяха да постигнат нещо много трудно – да нало-
жат нов имидж на производител на вина, които не отстъпват 
от световното модно звучене. Освен че гарантира качест-
вото, тази нова ситуация създаде за винарите много по-
големи възможности да експериментират и в крайна сметка 

ποιότητα των κρασιών που παράγονται στη Βουλγαρία. Η 
παρούσα αναγέννηση της αμπελουργίας είναι σε ορισμένο 
βαθμό επακόλουθο της περιόδου του σοσιαλισμού με τον 
εκβιομηχανισμό του και της κρίσης της μεταβατικής περιόδου 
με το δύσκολα ελεγχόμενο χάος της. 

Το διάστημα έως το 1989 ένας μοναδικός κρατικός φορέας 
καθόριζε την κατεύθυνση της ανάπτυξης όλου του κλάδου 
αμπελουργίας και οινοποιίας: τι ποικιλίες να φυτεύονται, ποια 
να είναι η παραγωγή και ποια η διάθεσή της. Η αλλαγή του 
σοσιαλιστικού καθεστώτος και το επακόλουθο χάος άλλαξαν 
αυτή την πρακτική, αλλά δεν την αντικατέστησαν με καλύτερη 
με αποτέλεσμα όλος ο τομέας να πάσχει. Ένα από τα βασικά 
προβλήματα προέκυψε κατά την ιδιωτικοποίηση, όταν τα 
εργοστάσια πουλήθηκαν σε ιδιώτες ιδιοκτήτες, αλλά χωρίς 
τους αμπελώνες. Διαιρεμένοι και διασκορπισμένοι σε 
στρέμματα, οι αμπελώνες έμειναν στα χέρια κληρονόμων, 
μεγάλο μέρος των οποίων δεν είχαν ποτέ ασχοληθεί με τη 
γεωργία. Μέρος των καλλιεργειών παραμελήθηκαν, άλλες 
εγκαταλείφτηκαν, και εκεί όπου παρέμειναν σταφύλια, η 
ποιότητα δεν ήταν ο στόχος.

Έτσι οι οινοποιοί αντιμετώπισαν το μεγάλο πρόβλημα της 
μετάβασης: έλλειψη σταφυλιών εγγυημένης ποιότητας. Έλλειψη 
παραγωγών, οι οποίοι κάθε έτος να τους εξασφαλίζουν πρώτη 
ύλη ίδιας ποιότητας. Αυτό είχε καταστροφική επίδραση στα 
βουλγαρικά κρασιά και δραματικά προσέβαλε το κύρος τους 
στην έτσι και αλλιώς έντονα ανταγωνιστική διεθνή αγορά. Μετά 
από κάποια χρόνια οι οινοπαραγωγοί κατάλαβαν ότι μοναδική 
διέξοδος είναι να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους. Το 2000 
ήδη άρχισαν να εμφανίζονται επενδυτές, που γνώριζαν ότι η 
οινοπαραγωγή απαιτεί σοβαρές επενδύσεις χρόνου και 
χρημάτων πριν υπάρξει κάποια απόδοση. Οι οινοπαραγωγοί 
αρέσκονται να λένε ότι ίσως το 70% της δουλειάς στη δημιουργία 
ενός καλού οίνου βρίσκεται στον αμπελώνα. Για το λόγο αυτό 
πολλοί προέβησαν σε φύτευση σταφυλιών και μεταξύ του 2002 
και του 2008 φυτεύτηκαν γύρω στα 200 με 250 χιλ. στρέμματα 
– περίπου το ένα τρίτο των σημερινών 700 χιλ. στρεμμάτων 
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да правят изкуство, каквото е създаването на едно вино с 
характер. Десетки нови за България червени сортове 
грозде, като шираз, малбек, каберне фран, пино ноар, зин-
фандел успяха да направят българските вина много по-раз-
нообразни и интересни. Оригинални и чудесни купажи 
започнаха да изпъкват при тематичните дегустации на спи-

αμπελώνων που ενεργά δίνουν παραγωγή. 
Έτσι δημιουργήθηκε η σημερινή πραγματικότητα: στη 

Βουλγαρία οι περισσότεροι επιτυχημένοι οινοπαραγωγοί 
διαθέτουν δικούς τους αμπελώνες, τους οποίους δύνανται να 
προσέχουν προσωπικά. Οι τεχνολόγοι των κορυφαίων οίνων 
είναι σύμφωνοι ότι τώρα πια η ποιότητα της πρώτης ύλης είναι 
εγγυημένη στο βαθμό που εξαρτάται από τις ανθρώπινες 
προσπάθειες. 

Η “Katarzyna Estate” είναι μια από τις καινούριες φιλόδοξες 
κάβες που επέλεξε να τοποθετήσει τα επιβλητικά 8000 
στρέμματά της στις πιο νότιες περιοχές της Βουλγαρίας και 
γρήγορα απέκτησε φήμη με καλά ισορροπημένα σε γεύση 
ελκυστικά κρασιά ακόμα και σε προσιτές τιμές. Η “Edoardo 
Miroglio” ιδρύθηκε το 2004 και κοντά στο Ελένοβο φύτεψε 
2500 στρέμματα. Η “Telish” ήδη κατέχει 1200 στρέμματα, στα 
οποία προτίθεται να κάνει επέκταση κατά ακόμα 600. Η “Villa 
Lyubimets” απέκτησε 4500 στρέμματα ιδιόκτητους αμπελώνες, 
στους οποίους καλλιεργεί κυρίως παραδοσιακές βουλγαρικές 
ποικιλίες, αλλά παράλληλα και τα κλασικά merlot και cabernet 
sauvignon.

Όχι μόνο οι νέες κάβες, αλλά και οι μεγάλοι βούλγαροι 
παραγωγοί του παρελθόντος έκαναν βήμα στην ίδια 
κατεύθυνση. Η Vinprom Karnobat π.χ. καλλιέργησε 3000 
στρέμματα με πλούσια γκάμα ποικιλιών. Η Vinprom Targovishte, 
γνωστή εδώ και πολύ καιρό στον βούλγαρο καταναλωτή, 
επίσης μέσω φύτευσης νέων ποικιλιών κατάφερε να πετύχει 
κάτι πολύ δύσκολο, να επιβάλει καινούρια εικόνα παραγωγού 
οίνων που δεν υποχωρεί στην παγκόσμια τάση. Η καινούρια 
κατάσταση, πέραν του ότι εγγυάται ποιότητα, δημιούργησε για 
τους οινοπαραγωγούς μεγαλύτερες δυνατότητες να 
πειραματίζονται και σε τελική ανάλυση να κάνουν τέχνη, όπως 
στην ουσία είναι η κατασκευή ενός κρασιού με χαρακτήρα. 
Δεκάδες νέες για τη Βουλγαρία κόκκινες ποικιλίες κρασιού 
όπως shiraz, malbec, cabernet franc, pinot noir, zinfandel 
κατάφεραν να κάνουν τα βουλγαρικά κρασιά πολύ πιο 
ποικιλόμορφα και ενδιαφέροντα. Τα πρωτότυπα και θαυμάσια 
coupage άρχισαν να εξέχουν στις γευσιγνωσίες του περιοδικού 

Сн
им

ка
: Р

ой
те

рс
Сн

им
ка

: Р
ой

те
рс



45

LIfEstyLEΙουνίου-Ιουλίου 2010 

«Μπάκχους» με ισορροπημένη γεύση και περίεργα αρώματα 
όπως άνηθο, καρδάμωμο και εξωτικά μπαχαρικά. Με λίγα λόγια, 
οι οινοποιοί είναι στο στοιχείο τους.

“Κάνουμε παρακολουθήσεις και αναλύσεις των σταφυλιών 
που μας βοηθάνε στην επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας. Η 
επιλογή κλαδέματος αμπελιών, η επεξεργασία του εδάφους και 
οι κλιματολογικές συνθήκες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της εικόνας του τελικού προϊόντος και τα αποτελέσματα ήδη 
είναι γνωστά στους λάτρεις μέσω της σειράς μας Nimbus”, λέει 
η Πλαμένα Κόστοβα, οινολόγος στην κάβα “Castra Rubra”.

“Για κάθε ξεχωριστή ποικιλία, για κάθε αμπελώνα, αναζητάμε 
συγκεκριμένη τεχνολογία , βασισμένη στην παγκόσμια πείρα 
αλλά υποχρεωτικά προσαρμοσμένη στις βουλγαρικές 
συνθήκες”, αναφέρει ο Νικολάι Κόλεφ, τεχνολόγος στην 
Vinprom Karnobat. 

Αυτή είναι τις περισσότερες φορές η αντιμετώπιση των 
ξένων ποικιλιών. Όχι πιο εύκολη, όμως, αποδεικνύεται η 
αποκατάσταση των τεχνολογιών επεξεργασίας των εγχώριων 
ποικιλιών, που πολλοί έχουν επιλέξει, όπως maurud, rubin, 
ruen, evmolpia, melnik 55. “Δουλεύουμε με πολλές βουλγαρικές 
ποικιλίες, γιατί προσπαθούμε να αναπτύξουμε τη βουλγαρική 
εικόνα των οίνων μας. Εμείς οι ίδιοι τώρα είμαστε σε διαδικασία 
γνωριμίας με τις δυνατότητες τους, επειδή οι αμπελώνες μας 
είναι ακόμα νεαροί. Το 2008 π.χ. είχαμε την πρώτη μας συγκομιδή 
από τις καλλιέργειες με Melnik 55. Μόλις πρόκειται να το 
γνωρίσουμε, σε αντίθεση με το cabernet, το merlo, το syrah, με 
τα οποία έχουμε πολύ περισσότερη πείρα και επαναληπτικότητα 
των αποτελεσμάτων. Αυτή τη στιγμή διαλέγουμε και κατάλληλα 
βαρέλια βουλγαρικού ξύλου για να αποφύγουμε την εξομοίωση 

сание “Бакхус” с балансиран вкус и любопитни аромати като 
копър, кардамон и екзотични подправки. С две думи – вина-
рите са в стихията си.

“Правим наблюдения и анализи на гроздето, които ни 
помагат при избора на подходяща технология. Изборът на 
резитба, обработката на почвата и климатичните условия са 
неделима част от облика на крайния продукт, виното, и 
резултатите са вече познати на ценителите със серията ни 
вина Нимбус”, казва Пламена Костова, енолог във винарска 
изба “Кастра Рубра”.

“За всеки отделен сорт, за всеки масив търсим конкретна 
технология, базирана на световния опит, но задължително 
съобразена с българските условия”, пояснява Николай 
Колев, технолог във “Винпром Карнобат”.

Такъв най-често е подходът към чуждестранните сор-
тове. Не по-лесно обаче се оказва възстановяването на тех-
нологиите за винифициране на местните сортове, избрани 
от мнозина - мавруд, рубин, руен, евмолпия, мелник 55. 
“Работим с много български сортове, защото се стремим да 
развием български облик на нашите вина. Ние самите сме в 
етап на опознаване на потенциала им, тъй като лозята са все 
още много млади. През 2008 г. например получихме пър-
вата реколта от насажденията ни с Мелник 55. Тепърва го 
опознаваме - за разлика от кабернето, мерлото, сирата, с 
които имаме доста повече опит и повторяемост на резулта-
тите. В момента подбираме и подходящи бъчви от българ-
ски дъб, за да избегнем именно унифицирането на вината 
ни. Искаме след време те да могат да бъдат разпознаваеми 
като български”, разказва Катя Гаргова, главен технолог на 
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των οίνων μας. Επιθυμούμε στο μέλλον αυτοί να είναι 
αναγνωρίσιμοι ως βουλγάρικοι οίνοι”, εξηγεί η Κάτια Γκάργκοβα, 
γενικός τεχνολόγος της “Villa Lyubimets”.

Η αναζήτηση του βουλγαρικού terroir μετατρέπεται σε πολύ 
ενδιαφέρουσα πρόκληση. Εμφανίστηκαν μάρκες οίνων που τα 
τελευταία δύο-τρία χρόνια διατήρησαν το ειδικό τους στυλ και 
ήδη αναγνωρίζονται από τους επαγγελματίες. Παρόλο που 
ακόμα είναι πολύ νωρίς να κάνουμε προβλέψεις για τη 
βουλγαρική εικόνα. “Τουλάχιστον ακόμα 5 χρόνια θα χρειαστούν 
στα αμπέλια και στους οίνους για να διαμορφώσουν προσωπική 
εικόνα, και πάντα στα πλαίσια μιας κάβας”, εξηγεί η Μπόικα 
Στόεβα, γενικός τεχνολόγος της Vinprom Ruse, ενώ με τη γνώμη 
της συμφωνούν και άλλοι κορυφαίοι τεχνολόγοι στη χώρα. Από 
εδώ και πέρα σε μεγάλο βαθμό είναι ζήτημα επιλογής μόνιμης, 
κατάλληλης τεχνολογίας παραγωγής οίνων, που να συνδυάζουν 
παράλληλα σύγχρονες τάσεις και βουλγαρικό χαρακτήρα. 

“Το γεωγραφικό εύρος στο οποίο βρίσκεται η Βουλγαρία, το 
κλίμα, τα εδάφη απλώς υπαγορεύουν στη γη μας να 
καλλιεργούνται σταφύλια και να παράγονται ανταγωνιστικά 
κρασιά”, συνοψίζει η Ελένα Ματέεβ. Δεν υπάρχει κάποιος που 
να μην συμφωνεί. 

Η παρούσα θετική τάση πιθανώς δεν θα σταματήσει εδώ. 
Όταν καθιερωμένες οινοπαραγωγές χώρες όπως η Ισπανία και 
η Γαλλία υποχρεούνται στα πλαίσια της κοινής ευρωπαϊκής 
οικονομίας να ξεριζώσουν μέρος των αμπελιών τους, η 
Βουλγαρία έλαβε το δικαίωμα να φυτέψει ακόμα 500 χιλ. 
στρέμματα. Εκείνο που σήμερα είναι ένα πρώτο βήμα σύντομα 
μπορεί να μετατραπεί σε βιώσιμη παράδοση, που θα αλλάξει 
πλήρως την κλάση των βουλγαρικών οίνων – τουλάχιστον μέχρι 
την επέλευση νέας αλλαγής στην ιστορία. 

“Вила Любимец”.
Търсенето на българския тероар вече се превръща в 

много интересно предизвикателство. Появиха се марки 
вина, които през последните две-три години запазиха спе-
цифичния си почерк и вече могат да бъдат разпознавани от 
професионалистите. Все пак още е твърде рано да се правят 
прогнози какъв ще бъде българският облик. “Най-малко 
още 5 години ще са нужни на лозите, а оттам и на вината да 
оформят своя собствен облик, и то в рамките на една винар-
ска изба”, обяснява Бойка Стоева, главен технолог на 
Винпром Русе, а с мнението й се съгласяват и другите 
водещи технолози в страната. Оттук нататък до голяма сте-
пен е въпрос на избор на една постоянна, подходяща техно-
логия за производство на вина, които да съчетават едно-
временно модерно звучене и собствен, български 
характер.

“Географската ширина, на която се намира България, 
климатът, почвите просто задължават по земите ни да се 
отглежда грозде и да се произвеждат конкурентни вина”, 
обобщава Елена Матеева. Едва ли има някой, който не би се 
съгласил с това.

Сегашната положителна тенденция вероятно няма да 
спре дотук. Докато утвърдени винарски страни като Испа-
ния и Франция имат задължение в рамките на общата евро-
пейска икономика да изкореняват част от лозята си, Бълга-
рия е получила правото да засади още 500 хил. дка. Онова, 
което днес е първа стъпка, скоро може да се превърне в 
устойчива традиция, която ще промени изцяло класата на 
българските вина - най-малкото до настъпването на нов 
катаклизъм в историята. 
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Предстоящи събития
2 - 5 август 2010 г.
Място: Атина, Гърция
Седма годишна конференция за малки и средни 
предприятия: Мениджмънт - Маркетинг - Икономи-
чески аспекти
Организатор: Атински институт за образование и 
изследвания
www.atiner.gr/docs/SME.htm

11 - 19 септември 2010 г.
Място: Международен изложбен център Солун 
Международен търговски панаир Солун 2010
Организатор: HELEXPO
http://www.helexpo.gr/default.aspx?lang=en-
US&loc=1&page=1642

21 - 22 септември 2010 г.
Място: Хотел Коринтиа – Прага, Чехия
Седма годишна конференция за банкиране на 
дребно в ЦИе – „Бъдещето на банкирането на 
дребно в новите условия”
Организатор: Jacob Fleming Conferences
http://www.jacobfleming.com/jacob-fleming-group/
conferences/financial/7th-cee-retail-banking
 
22 - 26 септември 2010 г.
Място: Будва, Черна гора
Панаир на строителното инжинерство 2010
Организатор: Adriafair
http://www.adriafair.co.me/Exhibitions/230/
Civil+Engeneering+Fair.shtml 

23 - 26 септември 2010 г.
Място: Ламия, Гърция
агротек 2010
Организатор: HELEXPO
http://www.helexpo.gr/default.aspx?lang=en-
US&loc=1&page=1619

30 септември 2010 г.
Място: Варшава, Полша
дялово инвестиране в ЦИе 2010 – „Генериране 
на контрол в развиващия се пазар в Централна и 
Източна европа”
Организатор: EastEuro Link
http://www.easteurolink.co.uk/cee-private-equity/

30 септември – 1 октомври 2010 г.
Място: Будапеща, Унгария
енергетиката в ЦИе 2010 – „Преструктуриране 
на енергийните пазари на Централна и Източна 
европа”
Организатор: EastEuro Link
http://www.easteurolink.co.uk/cee-energy/ 

Επερχόμενες εκδηλώσεις
2 - 5 Αυγούστου 2010 
Τόπος: Αθήνα, Ελλάδα
Έβδομη ετήσια συνδιάσκεψη για μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις: Management - Marketing – οικονομικές 
απόψεις
Διοργανωτής: Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και 
Έρευνας
www.atiner.gr/docs/SME.htm

11 - 19 Σεπτεμβρίου 2010
Τόπος: Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
διεθνής εμπορική έκθεση Θεσσαλονίκη 2010
διοργανωτής: HELEXPO
http://www.helexpo.gr/default.aspx?lang=en-
US&loc=1&page=1642

21 - 22 Σεπτεμβρίου 2010 
Τόπος: Ξενοδοχείο Corinthia – Πράγα, Τσεχία
Έβδομη ετήσια συνδιάσκεψη  λιανικής τραπεζικής 
στην κεντρική και ανατολική ευρώπη– „το μέλλον της 
λιανικής τραπεζικής στις νέες συνθήκες”
Διοργανωτής: Jacob Fleming Conferences
http://www.jacobfleming.com/jacob-fleming-group/
conferences/financial/7th-cee-retail-banking
 
22 - 26 Σεπτεμβρίου 2010 
Τόπος: Μπούντβα , Μαυροβούνιο
Civil engineering fair 2010
Διοργανωτής: Adriafair
http://www.adriafair.co.me/Exhibitions/230/
Civil+Engeneering+Fair.shtml 

23 - 26 Σεπτεμβρίου 2010 
Τόπος: Λαμία, Ελλάδα
Agrotech 2010
Διοργανωτής: HELEXPO
http://www.helexpo.gr/default.aspx?lang=en-
US&loc=1&page=1619

30 Σεπτεμβρίου 2010 
Τόπος: Βαρσοβία, Πολωνία
επενδύσεις σε ίδια κεφάλαια στην κεντρική και 
ανατολική ευρώπη 2010 – „ πώς να έχουμε έλεγχο στην 
αναπτυσσόμενη αγορά στην κεντρική και ανατολική 
ευρώπη”
Διοργανωτής: EastEuro Link
http://www.easteurolink.co.uk/cee-private-equity/

30 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2010 
Τόπος: Βουδαπέστη, Ουγγαρία
Η ενέργεια στην κεντρική και ανατολική ευρώπη 2010 
– „Η αναδιοργάνωση των ενεργειακών αγορών της 
κεντρικής και ανατολικής ευρώπης”
Διοργανωτής: EastEuro Link
http://www.easteurolink.co.uk/cee-energy/ 

προσεχεισ
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νέα μέλη  
του ΕΕσΒ 

peDersen & parTners е водеща международна 
фирма, която извършва консултации относно 
набирането на висш ръководен персонал. Още от 
създаването на фирмата тя е фокусирана единствено върху подбор 
на висши мениджъри. Днес подходът с акцент върху клиентите и 
качеството са се доказали и Pedersen & Partners са надежден съвет-
ник относно човешкия капитал и проблемите по подбора в 37 страни. 
Фирмата гарантира, че работи като един екип във всички пазари. Тя 
предоставя на клиентите интегрирана и висококачествена услуга 
при търсенето на мениджъри и постига постоянно резултати както 
на местно, така и на международно ниво. 

От 1971 г. компания sTarBUcKs cOFFee предлага най-
висококачественото кафе Арабика в света, добивано 
с етични практики. Днес с повече от 16 000 заведения 
и повече от 170 000 служители в 44 държави Starbucks 
Coffee Company е водещата компания и марка в пече-
нето и продажбата на висококачествено кафе в света. В 
България Starbucks се представлява от Marinopoulos Bros 
S.A., една от водещите търговски и индустриални групи в 
Гърция. Starbucks празнува своето отваряне в България през 
2008 година с първия магазин на „Гурко” и сега работи с още три мага-
зина – бул. „Ф. Нансен”, Бургас („Плаза Мол Бургас”) и две новооткрити 
заведения в „Хермес Парк Мол” ( бул. „Цариградско шосе”).

„БЪЛГЕРиан ЛЕнД ДивЕЛЪПмЪнТ” ЕаД е независима компа-
ния, създадена с цел инвестиции в жилищни и бизнес имоти в Бъл-
гария. Регистрирана е на AIM сектора на Лондонската фондова борса 
през март 2006 г., а през февруари 2007 увеличава капитала си на 40 
милиона лири. БЛД ЕАД е част от групата на AG Capital, най-големият 
холдинг, специализиран в сферата на недвижимите имоти. Портфо-
лиото на компанията включва жилищни комплекси в 
морски и ски курорти, модерен офис комплекс клас А, 
намиращ се в центъра на столицата, както и сделки “на-
зелено” и инвестиции в земя.

„ЕвРоБуЛсТРоЙ ХоЛДинГ” ЕАД е повече от шест години на бъл-
гарския пазар и успешно защитава спечеления си авторитет на екип 
от високо квалифицирани инженери, проектанти и строители. Фир-
мата има дългогодишен опит в областта на проектирането и изграж-
дането на промишлени предприятия, спортни сгради и съоръжения, 
хладилни камери, оранжерии и навеси, външни противопо-
жарни стълби, административни и жилищни сгради и едно-
фамилни къщи. Холдингът също така се развива и в изграж-
дането на телекомуникационни съоръжения от различен 
характер, като извършва и изграждането на временни или 
постоянни пътища до съоръженията.

„анКЪЛ сТаТис” ЕооД, гр. Чирпан – завод за замразени 
плодове и зеленчуци, е създаден през 2003 г. и е разположен на площ 
от 8 000 кв. м. Управителят на завода г-н Георгиос Хрисоглу има богат 
и дългогодишен опит в областта на хранително-вкусовата промиш-
леност. Компанията произвежда замразени плодове и зеленчуци с 
високо качество. Лидер е в производството на замра-
зен грах и зелен фасул. Оборудването е на съвременно 
технологично ниво. Ежегодно се правят подобрения на 
машинния парк за улесняване на работата и преработка 
на по-големи количества суровина. „Анкъл статис” ЕООД 
притежава собствена дистрибуторска мрежа за разпространение 
на продуктите си на българския пазар. Разпространител е и на зам-
разени тестени продукти, произведени от други фирми на акцио-
нерното дружество. Притежава всички необходими сертификати по 
НАССР и ISO.

нови членове  
на ГБсБ

Η peDersen & parTners είναι κορυφαία διεθνής 
εταιρία, που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην 
αναζήτηση ανώτατου διευθυντικού προσωπικού. Ακόμα 

από την σύσταση της η εταιρία εστιάζεται αποκλειστικά και μόνο στην 
επιλογή διευθυντών. Σήμερα η προσέγγιση της εταιρίας που δίνει έμφαση 
στους πελάτες και στην ποιότητα έχει δικαιωθεί και η Pedersen & Partners 
είναι αξιόπιστος σύμβουλος στο τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και 
στα προβλήματα επιλογής προσωπικού σε 37 χώρες. Η εταιρία εγγυάται 
ότι δουλεύει στο ίδιο επίπεδο σε όλες τις χώρες και αγορές. Έτσι παρέχει 
στους πελάτες της υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στην αναζήτηση manager 
με αποτελέσματα τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Από το 1971 η εταιρία sTarBUcKs cOFFee προσφέρει ,σε όλον 
τον κόσμο, καφέ Arabica άριστης ποιότητας, καλλιεργημένο με 
ευαισθησία απέναντι στις τοπικές κοινωνίες. Σήμερα με πάνω 
από 16 000 καφετέριες και πάνω από 170 000 υπαλλήλους σε 44 
χώρες η Starbucks Coffee Company είναι κορυφαία επιχείρηση 
και μάρκα στο ψήσιμο και στην πώληση καφέ υψηλής ποιότητας 

σ’ όλον τον κόσμο. Στη Βουλγαρία η Starbucks εκπροσωπείται από 
την Marinopoulos Bros S.A, έναν από τους κορυφαίους εμπορικούς 
και βιομηχανικούς ομίλους στην Ελλάδα. Η Starbucks γιορτάζει 

τα εγκαίνια της στη Βουλγαρία το 2008 με το πρώτο κατάστημα στην 
οδό „Γκούρκο” και τώρα εργάζεται με ακόμα τρία καταστήματα – ένα 
στη λεωφόρο „Ф. Νάνσεν”-Μπουργκάς („Plaza Mall Burgas”) και δυο στο 
„Hermes Mall Park” ( λεωφ „ Τσαριγκράντσκο σοσέ”).

Η „BULGarian LanD DeVeLOpMenT” eaD είναι ανεξάρτητη εταιρία, 
που ιδρύθηκε με σκοπό τις επενδύσεις σε κατοικίες και επιχειρηματικά 
ακίνητα στη Βουλγαρία. Είναι εγγεγραμμένη στο AIM τμήμα του 
Χρηματιστηρίου Λονδίνου τον Μάρτιο του 2006 , ενώ τον Φεβρουάριο 
του 2007 αυξάνει το κεφάλαιο της σε 40 εκατομμύρια λίρες. Η BLD EAD 

είναι μέρος του ομίλου της AG Capital, тοъ μεγαλύτεροъ 
ομίλου, εξειδικευμένου στον τομέα των ακινήτων. Το portfolio 
της εταιρίας συμπεριλαμβάνει συμπλέγματα κατοικιών στη 
θαλάσσια και χιονοδρομικά θέρετρα, σύγχρονο συγκρότημα 

γραφείων κλάσης Α, ευρισκόμενο στο κέντρο της πρωτεύουσας, καθώς και 
συναλλαγές “από μηδενική βάση” και επενδύσεις σε γη.

Η „eUrOBULsTrOY hOLDinG” eaD είναι πάνω από έξι χρόνια στη 
βουλγαρική αγορά και υπερασπίζει επιτυχώς το κύρος μιας ομάδας υψηλά 
εξειδικευμένων μηχανικών, μελετητών και κατασκευαστών. Η εταιρία έχει 

μακρόχρονη πείρα στον τομέα του σχεδιασμού και της κατασκευής 
βιομηχανικών επιχειρήσεων, αθλητικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, 
θαλάμων ψύξης, θερμοκηπίων και υπόστεγων, εξωτερικών σκαλών 
πυρασφάλειας, διοικητικών κτιρίων, πολυκατοικιών και μονοκατοικιών. 
Ο Όμιλος επίσης δραστηριοποιείται στην κατασκευή διαφόρων 
τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων , ενώ υλοποιεί και την κατασκευή 
προσωρινών ή μόνιμων δρόμων μέχρι τις κτιριακές εγκαταστάσεις. 

Η „Uncle Stathis” EOOD, πόλη Τσιρπάν – εργοστάσιο κατεψυγμένων 
φρούτων και λαχανικών, ιδρύθηκε το 2003 και απλώνεται σε έκταση 8 000 
τ. μ. Ο διαχειριστής του εργοστασίου κ. Γεώργιος Χρυσόγλου έχει πλούσια 
και πολύχρονη πείρα στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων . Η επιχείρηση 

παράγει καταψυγμένα φρούτα και λαχανικά υψηλής ποιότητας 
. Είναι ηγέτης στην παραγωγή κατεψυγμένων μπιζελιών και 
φασολιών. Ο εξοπλισμός της είναι σύγχρονης τεχνολογίας. Κάθε 
χρόνο γίνονται βελτιώσεις στο μηχανολογικό της εξοπλισμό 
με στόχο τη διευκόλυνση της εργασίας και την επεξεργασία 

μεγαλύτερων ποσοτήτων πρώτων υλών. Η Uncle Stathis ЕΟΟD έχει δικό 
της δίκτυο διανομής  στη βουλγαρική αγορά. Είναι επίσης και διανομέας 
κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης, παραγωγής άλλων μονάδων της μητρικής 
της εταιρίας. Διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά σύμφωνα με 
НАССР και ISO.






