ИЗДАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ„ГРЪЦКИ БИЗНЕС СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ“

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

Брой 3   март – април 2008

Интервю

Христос Фоляс, министър
на развитието на Гърция
съседи

Официална среща
на министрите на
вътрешните работи на
България и Гърция
ПОсоки

Пловдивска област –
земя на кръстопът
УИКЕНД

По пътищата на
новата родина

Хранителновкусовата
индустрия

реалности и предизвикателства
Η βιομηχανία τροφίμων –
πραγματικότητα και προκλήσεις

март – април 2008

6

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪСЕДИ

Вицепрезидент на „Транснефтъ“
оглави компанията за „БургасАлександруполис“
Официална среща на
министрите на вътрешните
работи на България и Гърция

12
18

Интервю

Христос Фоляс, министър
на развитието на Гърция,
за българо-гръцките отношения
Икономика

1.2 млрд. евро за подкрепа
на конкурентоспособността
Българската енергетиката
през 2008 г.
Хранително-вкусовата
индустрия – реалности
и предизвикателства

36

ПОСОКИ

Пловдивска област – земя на
кръстопът
Аморгос – Бог е безкрайна синева

40 УИКЕНД

По пътищата на новата родина

52
56

GOURMET

„Хеброс“ – в сърцето на
стария Пловдив
Новини


Брой 3
март – април 2008

6

ГЛАВЕН РЕДАКТОР

Ани Младенова
ДИЗАЙН

Иван Доганов
АВТОРИ И КОНСУЛТАНТИ

Мара Георгиева, Пенка Калинкова,
Здравка Михайлова

Συνάντηση του Υπουργού
Εσωτερικών με τον
Βούλγαρο ομόλογό του

ПРЕВОД

Здравка Михайлова
Снимки

Булфото, Shutterstock
РЕКЛАМА

Санома Блясък България АД,
тел.: +359(2)970 68 37

12

Издание на
СДРУЖЕНИЕ „ГРЪЦКИ
БИЗНЕС СЪВЕТ
В БЪЛГАРИЯ“
изпълнител:

АДРЕС:

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

18

Печат:

„Делта+“, Пловдив

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Μάρα ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒΑ, Ζντράβκα Μιχάιλοβα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Bulphoto, Shutterstock

36

διαφημιση

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

Οικονομικά

1.2 δισ. ευρώ για ενίσχυση του
ανταγωνισμού

Η βιομηχανία
τροφίμων – πραγματικότητα
και προκλήσεις

GRAPHIC DESIGN

Ιβάν Ντογκάνοβ
Μεταφραση

Συνεντευξη

Συνέντευξη του υπουργού
αναπτυξης κ. Χρηστου Φωλια
στο ελληνο-βουλγαρικο
περιοδικό «Ορίζοντες»
Του ελληνικού επιχειρηματικόυ
συμβουλίου στη Βουλγαρία

Η βουλγαρική ενεργειακή
οικονομία για το 2008

Άνι Μλαντένοβα

Ζντράβκα Μιχάιλοβα

ΓΕΙΤΟΝΕΣ

Ο αντιπρόεδρος της
«Τρανσνέφτ» τέθηκε
επικεφαλής της εταιρείας
για τον πετρελαιαγωγό
«ΜπουργκάςΑλεξανδρούπολη»

Προορισμοι

Η περιοχή του Πλόβντιβ: γη σε
σταυροδρόμι
Αμοργός : ο Θεος είναι
απεραντο γαλάζιο

40 ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
Στους δρόμους της
δεύτερης πατρίδας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

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

52

εκτυπωση:

„Δέλτα+“, Πλόβντιβ

The opinions expressed in the articles are
those of the individual writers. They do not
necessarily reflect the views of HBCB.



56

GOURMET

Το εστιατόριο «Χέμπρος»
στην καρδιά της παλιάς
πόλης του Πλόβντιβ
Ειδησεις



март – април 2008

Уважаеми читатели,

Αγαπητοί αναγνώστες,

За нас е удоволствие да се обърнем към вас чрез
страниците на списание „Балкански хоризонти“.
Убедени сме, ще сe съгласите с нас, че списанието
се развива постоянно. Първият и вторият брой
поставиха началото, показвайки ясно, че имаме
сериозното намерение да предоставяме актуална
информация за бизнес климата в България, за
възможностите за сътрудничество между България и
Гърция, за успешните гръцки инвестиции в България
и за подпомагането на връзките между двете страни.
Ние имаме за цел да отразим важните събития,
които се случват в региона, дотолкова доколкото всяко
от тях е част от политическата или социалната среда, в
която вие работите.
Балкански хоризонти – хоризонтите на нашите
бизнес дейности, развиващи се и разширяващи се,
дават заглавията на настоящото списание.
Третият брой ще постави важни проблеми
за развитието, които се следят внимателно през
последните месеци и в двете страни. Ще може
да прочетете статия за оперативната програма
„Конкурентоспособност“, насочена към малките и
средните предприятия в България. Надяваме се, че
тази информация идва точно навреме, за да можете да
се възползвате от възможностите, които програмата
предоставя. Анализът на българската хранителна
промишленост ще е интересен за читателите, работещи
в сектора. Интервюто с Христос Фоляс, министър на
развитието на Гърция, ще наблегне на перспективите
в двустранните отношения. Като допълнение ще ви
предоставим една различна гледна точка относно
петролопровода Бургас –Александруполис.
Приятно четене.



Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να απευθυνθούμε σε Σας
μέσω των σελίδων του περιοδικού «Ορίζοντες των Βαλκανίων».
Είμαστε βέβαιοι πως θα συμφωνούσατε μαζί μας, ότι το περιοδικό
όλο και εξελίσσεται. Το πρώτο και το δεύτερο τεύχος έθεσαν την
αρχή, δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι η πρόθεσή μας να παρέχουμε
επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με το επιχειρηματικό κλίμα στη
Βουλγαρία, τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ Βουλγαρίας
και Ελλάδας, τις επιτυχείς ελληνικές επενδύσεις στη χώρα αυτή,
την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, είναι αρκετά
σοβαρή.
Έχουμε ως σκοπό να καλύψουμε τα βασικά γεγονότα, τα οποία
συμβαίνουν στην περιοχή, στο βαθμό που το καθένα από αυτά
αποτελεί μέρος του πολιτικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, στον
οποίο εργάζεσθε.
Οι ορίζοντες των Βαλκανίων, οι ορίζοντες των επιχειρηματικών
μας δραστηριοτήτων, οι οποίες διευρύνονται και επεκτείνονται,
παράγουν και τους τίτλους του τελευταίου τεύχους του περιοδικού.
Το τρίτο τεύχος θα θέσει βασικά προβλήματα,την εξέλιξη των
οποίων έχει παρακολουθηθεί προσεκτικά κατά τους τελευταίους
μήνες και στις δύο χώρες. Θα μπορέσετε να διαβάσετε άρθρο
σχετικά με το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»,
που απευθύνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη Βουλγαρία.
Ελπίζουμε ότι αυτές οι πληροφορίες έρχονται πολύ έγκαιρα, έτσι
ώστε να είσαστε σε θέση να επωφεληθείτε από τις δυνατότητες,
που προσφέρει το πρόγραμμα. Η ανάλυση της βουλγαρικής
βιομηχανίας τροφίμων θα προκαλέσει το ενδαφέρον των
εργαζόμενων στον τομέα αυτό αναγνωστών. Η συνέντευξη με
τον Χρήστο Φώλια, Υπουργό Ανάπτυξης της Ελλάδας, θα δώσει
έμφαση στις προοπτικές των διμερών σχέσεων ΒουλγαρίαςΕλλάδας. Συμπληρώνοντας το φάσμα των θεμάτων, θα Σας
παρουσιάσουμε μία διαφορετική άποψη για τον πετρελαιαγωγό
Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη.
Καλή ανάγνωση!
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Вицепрезидент на „Транснефтъ“
оглави компанията за „БургасАлександруполис“
Ο αντιπρόεδρος της «Τρανσνέφτ» τέθηκε
επικεφαλής της εταιρείας για τον πετρελαιαγωγό
«Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη»
На 18 януари в рамките на визитата на руския президент Владимир Путин в България беше подписан меморандум за учредяване на Международната проектна компания (МПК) за петролопровода „Бургас-Александруполис“. „Това е предпоследната
стъпка към практическата реализация на този проект. Остава
да бъде подписан и документ, който да гарантира доставките
на петрол“, заяви Путин. Няколко седмици след подписване на
меморандума в Амстердам се състоя и учредяването на МПК.
Компанията беше регистрирана на 6 февруари като „Транс
Болкан Паплайн BV“. Както се очакваше, тя беше оглавена от
представител на „Транснефтъ“. За председател на Надзорния
й съвет беше избран първият вицепрезидент на руската нефтена компания Владимир Кушнарев.
„Транснефтъ“ е водещата от трите руски компании в консорциума ООО „Трубопроводный Консорциум Бургас-Александруполис“, който държи 51% в „Бургас-Александруполис“. Останалите партньори от руска страна са „Роснефт“и
„Газпром нефт“. Българските и гръцките компании в проекта държат по 24.5%. В Надзорния съвет на проектната компания за петролопровода влизат трима български, трима
гръцки и седем руски представители. Съгласно устава на
дружеството част от решенията в компанията могат да се
взимат само с пълно мнозинство, а за други ще са достатъчни 80% от гласовете. Членовете на Надзорния съвет на
компанията няма да получават възнаграждения за участието си в проектната компания. Всяка страна в проекта ще
има и свой изпълнителен директор в МПК. За генерален
директор беше избран Сергей Виниченко, шеф на руската
„Стройтрансгаз“. Очаква се това да е фирмата, която ще бъде избрана за основен изпълнител на строежа на нефтената
тръба от Новоросийск до Гърция.



Στις 18 Ιανουαρίου και στα πλαίσια της επίσκεψης του Ρώσου Προέδρου
Βλαντιμίρ κ.Πούτιν στη Βουλγαρία υπεγράφη μνημόνιο σύστασης της
διεθνούς εταιρείας του πετρελαιαγωγού «Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη». «Πρόκειται για το προτελευταίο βήμα προς την υλοποίηση στην
πράξη του σχεδίου αυτού. Απομένει να υπογραφεί και ένα έγγραφο,
το οποίο να εγγυάται την τροφοδότηση με πετρέλαιο», δήλωσε ο
Πούτιν. Μερικές εβδομάδες μετά την υπογραφή του μνημονίου στο
Άμστερνταμ έγινε και η σύσταση της διεθνούς εταιρείας σχεδιασμού. Η
εταιρεία καταχωρήθηκε νομικά στις 6 Φεβρουαρίου ως «Trans-Balkan
Pipeline BV». Όπως ήταν αναμενόμενο, επικεφαλής της τέθηκε ένα
στέλεχος της «Τρανσνέφτ». Ως πρόεδρος του Συμβουλίου Εποπτείας
της εξελέγη ο πρώτος αντιπρόεδρος της ρωσικής πετρελαϊκής εταιρείας Βλαντίμιρ Κουσναρέβ.
Η «Τρανσνέφτ» είναι η ηγέτιδα ανάμεσα στις τρεις ρωσικές εταιρείες
της κοινοπραξίας ООО «Τρουμποπροβόντνοϊ κονσόρτσιουμ «Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη», η οποία ελέγχει το 51% της «ΜπουργκάςΑλεξανδρούπολη». Οι υπόλοιποι εταίροι από τη ρωσική πλευρά είναι
η «Ρόσνεφτ» και η «Γκάζπρομνεφτ». Στις βουλγαρικές και τις ελληνικές
εταιρείες που μετέχουν στο σχέδιο αναλογούν μερίδια αντίστοιχα των
24.5%. Το Συμβούλιο Εποπτείας της εταιρείας σχεδιασμού για τον πετρελαιαγωγό απαρτίζεται από τρεις βούλγαρους, τρεις έλληνες και επτά
ρώσους εκπροσώπους. Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας ένα
μέρος των αποφάσεών της μπορούν να λαμβάνονται μόνο με απόλυτη
πλειοψηφία, ενώ για άλλες αρκεί το 80% των ψήφων. Τα μέλη του Συμβουλίου Εποπτείας της εταιρείας δεν θα αμοίβονται για τη συμμετοχή
τους στην εταιρεία μελέτης. Το κάθε συμβαλλόμενο στο σχέδιο μέρος,
θα έχει δικό του εκτελεστικό διευθυντή στη εταιρεία σχεδιασμού του
έργου. Γενικός διευθυντής εξελέγη ο Σεργκέι Βινιτσένκο, διευθυντής
της ρωσικής «Στρόιτρανσγκαζ». Αναμενόμενο είναι αυτή η εταιρεία
να εκλεγεί ως ο βασικός εκτελεστής της κατασκευής του αγωγού πετρελαίου από το Νοβοροσίισκ μέχρι την Ελλάδα
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Среща на министъра на вътрешните
работи на Гърция с неговия
български колега (25.02.2008)
Συνάντηση του Υπουργού Εσωτερικών με
τον Βούλγαρο ομόλογό του (25-02-2008)
Министърът на вътрешните работи проф. Прокопис Павлопулос проведе официална среща с министъра на вътрешните работи на България г-н Румен Петков.
Непосредствено след нея двамата министри направиха
следните изявления:

Прокопис Павлопулос: „Имахме особено продуктивно сътрудничество с министъра на вътрешните работи на България, приятеля г-н Петков. Тази среща за пореден път доказва колко сърдечни,
колко продуктивни са връзките със съседната и приятелска страна.
Връзките ни с България винаги са били на изключително ниво. Този
климат се засили още повече след присъединяването на България
към Европейския съюз. Членство, което считаме за особено важно
за целия Европейски съюз, но най-вече за района на Балканите.
Започнали сме сътрудничество между двете министерства на
вътрешните работи в различни сфери. Днешната ни среща бе фокусирана върху три основни пункта. Първият пункт засяга сътрудничеството ни в рамките на Шенген. Известно е, че България и Румъния
съобразно предвижданото към момента ще влязат в шенгенското
пространство през 2011 г. Дотогава се знае, че страните членки на ЕС,
които участват в Шенгенското споразумение, трябва да поддържат

Ο Υπουργός Εσωτερικών καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος, πραγματοποίησε επίσημη συνάντηση με τον Υπουργό
Εσωτερικών της Βουλγαρίας κ. Rumen Petkov.
Αμέσως μετά ακολούθησαν δηλώσεις:

Προκόπης Παυλόπουλος: « Είχαμε μία ιδιαίτερα παραγωγική
συνεργασία με τον Υπουργό Εσωτερικών της Βουλγαρίας, το φίλο κ.
Petkov. Η συνάντηση αυτή αποδεικνύει ,για μια ακόμη φορά, πόσο
εγκάρδιες και πόσο αποδοτικές είναι οι σχέσεις με τον γείτονα και φίλη
χώρα. Πάντοτε οι σχέσεις μας με τη Βουλγαρία ήταν εξαιρετικές. Αυτό
το κλίμα ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο μετά την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια ένταξη την οποία θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως όμως για το χώρο
των Βαλκανίων.
Τα δύο Υπουργεία Εσωτερικών έχουν αρχίσει συνεργασία σε πολλά
πεδία. Η σημερινή μας συνάντηση επικεντρώθηκε σε τρία κατά βάση
σημεία:
Το πρώτο σημείο αφορά τη συνεργασία μας στο πλαίσιο SCHENGEN.
Είναι γνωστό ότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία, με βάση τα όσα αυτή τη
στιγμή έχουν δρομολογηθεί ,θα μπουν στη σινθήκη SCHENGEN το
2011. Ως τότε είναι γνωστό ότι οι χώρες εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένω-



СЪСЕДИ

март – април 2008

сътрудничество и общ граничен контрол с онези, които не членуват
в Шенген. И ние решихме възможно най-скоро да задействаме този
контрол на три гранично-пропускателни пункта: Промахон-Кулата,
Ексохи-Гоце Делчев и Орменион-Свиленград, но пилотно ще започнем осъществяването на контрола от района на Промахон. Впоследствие до 2011 г. този контрол ще се разшири и ще бъде нормализиран до такава степен, че реално Гърция и България ще се ползват с
всички онези облаги, произтичащи от общата граница.
Второто, което обсъждахме, беше въпросът за създаване на
общ Контактен център на митническите и полицейските власти за
обезпечаване сигурността на границите и за борба по-специално с
пограничната престъпност и особено с
нелегалната емиграция. Трябва да кажа,
че това е българско
предложение, което
ни бе предадено по
дипломатически път
през февруари 2006 г.
Става дума за много
важно предложение.
Ще създадем въпросния център, след това
ще бъдат създадени повече такива, но първият Контактен център
на полицейските и митническите власти за обезпечаване сигурността на границите ще бъде създаден в района на Промахон и именно посредством това сътрудничество ще придвижим резултатно
напред борбата с пограничната престъпност и емиграцията. Тоест
форми на престъпност, които и двете страни трябва да избягваме,
тъй като имаме общ интерес и чрез това сътрудничество можем и
по същество да защитаваме правата на човека, и да пристъпим към
действия, които предпазват не само нашите две страни, а и самите
европейски граници.
Третото, което решихме, е актуализиране с оглед и на другите две
цели, които си поставихме, на полицейското сътрудничество между
Гърция и България, България и Гърция, така че вече съществуващото сътрудничество да бъде напълно адаптирано към новите дадености. Тоест към даденостите, които вече засягат сътрудничеството
на двете страни в рамките на Европейския съюз, така че да оползотворим цялата система от достижения на общото европейско право
(acquis communautaire).
Смятаме, че времето, което ще бъде необходимо, за да придвижим
напред тези три позиции, е краят на април. Затова и експертите от
двете страни ще работят интензивно под надзора на двамата компетентни зам.-министри г-н Панайотис Хинофотис и г-н Горан Йонов.
Съответните процедури ще бъдат завършени до края на април и ми
се ще да вярвам, че през лятото ще бъдат готови и споразуменията,
които междувременно трябва да бъдат подписани и ратифицирани
съответно от парламентите. Мисля, че през 2008 г. двете министерства бихме могли да положим основите на едно сътрудничество, което не е само сътрудничество на две страни, имащи обща граница, а
сътрудничество между две страни, които съставляват част от ЕС и
следователно трябва да оползотворят това свое качество. Качество,
което укрепва, повтарям това, традиционното приятелство, съществуващо между двете страни.
Благодаря много на г-н Петков, защото за много кратко време той

σης οι οποίες μετέχουν στη σινθήκη SCHENGEN πρέπει ,με τις χώρες
εκείνες που δε μετέχουν στη σινθήκη SCHENGEN, να έχουν συνεργασία και κοινούς ελέγχους στα σύνορα. Γιά το λόγο αύθτο αποφασίσαμε
,το συντομότερο δυνατό, να ενεργοποιήσουμε αυτούς τους ελέγχους σε
τρία σημεία, στον Προμαχώνα, την Εξοχή και το Ορμένιο αρχιζοντας
πιλοτικά ελέγχους από την περιοχή του Προμαχώνα. Στη συνέχεια οι
έλεγχοι επεκταθούν σταδιακά έτσι ώστε μέχρι το 2011 θα έχουν εξομαλυνθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε , στην πραγματικότητα, η Ελλάδα και
η Βουλγαρία να έχουν όλα εκείνα τα ωφελή τα οποία προκύπτουν από
μια κοινή συνοριακή γραμμή.
Το δεύτερο θέμα, το οποίο συζητήσαμε είναι το θέμα της δημιουργίας
ενός κοινού Κέντρου
Επαφής Τελωνειακών
και Αστυνομικών Αρχών για την ασφάλεια
των συνόρων και για
την καταπολέμηση
του διασυνοριακού
εγκλήματος και της
λαθρομετανάστευσης. Πρέπει να πω
ότι αυτό αποτελεί μια
βουλγαρική πρόταση
η οποία μας διαβιβάστηκε μέσω της διπλωματικής οδού τον Φεβρουάριο του 2006. Είναι μια
πολύ σημαντική πρόταση. Το πρώτο ΚέντροΕπαφής Αστυνομικών και
Τελωνειακών Αρχών για την ασφάλεια των συνόρων θα δημιουργηθεί
στην περιοχή του Προμαχώνα και μέσα ακριβώς από αυτή τη συνεργασία , θα καταπολέμησουμαιαπτελεσματικα. Το διασυνοριακό εγκλήμα
και τη λαθρομετανάστευση. Δηλαδή μορφές εγκλήματος τις οποίες
πρέπει να αποφύγουμε οι δύο χώρες δεδομένου ότι έχουμε και κοινό
συμφέρον και μπορούμε ,μέσα από τη συνεργασία αυτή, και να προστατεύουμε ουσιαστικά τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και να προβούμε σε
ενέργειες οι οποίες θωρακίζουν όχι μόνο τις δύο χώρες αλλά και τα ίδια
τα ευρωπαϊκά σύνορα.
Το τρίτο το οποίο αποφασίσαμε είναι η επικαιροποίηση ,ενόψει και
των δύο άλλων στόχων που θέσαμε, της αστυνομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, Βουλγαρίας και Ελλάδας, έτσι ώστε η
συνεργασία που ήδη υπάρχει να προσαρμοσθεί πλήρως στα καινούρια
δεδομένα. Δηλαδή στα δεδομένα εκείνα τα οποία αφορούν πλέον τη
συνεργασία των δύο χωρών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε
να αξιοποιήσουμε όλο το ευρωπαϊκό κεκτημένο.
Θεωρούμε ότι ο χρόνος που είναι εφικτός για να μπορέσουμε να
προωθήσουμε αυτές τις τρεις θέσεις είναι το τέλος Απριλίου. Γι΄αυτό
και οι εμπειρογνώμονες από τα μέρη θα εργαστούν εντατικά υπό την
επίβλεψη των δύο αρμόδιων Υφυπουργών δηλαδή του κ. Παναγιώτη
Χηνοφώτη και του κ. Γκόραν Ιόνοφ. Θα ολοκληρωθούν οι σχετικές διεργασίες ως το τέλος του Απριλίου και θέλω να πιστεύω ότι μέσα στο
καλοκαίρι και οι συμφωνίες, οι οποίες στο μεταξύ πρέπει να υπογραφούν
και να κυρωθούν από τα αντίστοιχα κοινοβούλια θα είναι έτοιμες. Μέσα
στο 2008 νομίζω ότι μπορούμε τα δύο υπουργεία να θέσουμε τις βάσεις
μίας συνεργασίας, η οποία δεν είναι μόνο η συνεργασία δύο χωρών που
έχουν κοινά σύνορα, αλλά είναι η συνεργασία δύο χωρών που αποτελούν
μέρος της Ε.Ε. και επομένως πρέπει να αξιοποιήσουν αυτή τους την ιδιότητα. Ιδιότητα, η οποία ενισχύει, το επαναλαμβάνω, την παραδοσιακή
φιλία, η οποία υπάρχει ανάμεσα στις δύο χώρες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κ. Πέτκοφ γιατί μέσα σε πολύ λίγο χρόνο

Това са най-плодотворните
разговори, които сме
имали от години насам
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помогна, така че да разрешим много въпроси. Бих искал да благодаря и на министрите наши предшественици, работили усърдно в тази
насока, за да успеем ние днес да сложим скрепяващия печат, нека го
нарека така, под позициите, за които споменах преди това.
Благодаря ви още веднъж.
Румен Петков: „Уважаеми г-н Министър, уважаеми господа
заместник-министри, Ваши Превъзходителства, с голямо задоволство искам да отбележа, че днес бяха решени два важни въпроса,
обсъдени в разговорите между двете министерства.
Разбира се, споделям благодарността, изразена от г-н Павлопулос
към нашите предшественици, но бих искал особено да благодаря на
нашите посланици, съответно на г-жа Куманаку в България и на г-н
Караславов в Гърция, за постигането на тази договореност.
Бих искал да кажа, че продукт на нашето днешно сътрудничество
са най-плодотворните разговори, които сме имали от години насам
и най-важното е, че онова, за което се договорихме днес, има като
основна цел облекчаването на гражданите на двете страни.
Ще прибавя само три неща към казаното от г-н министъра:
Първо, контролът на един ГКПП представлява голямо облекчение за гражданите и на двете страни и успоредно с това ще бъдат
съблюдавани всички мерки за сигурност. При съществуващата днес
система обслужването на един лек автомобил трае 15-20 минути, докато с прилагането на общия пункт това време ще бъде намалено до
2-3 минути. Отново подчертавам, че това ще донесе голямо облекчение за туристите и гражданите на двете страни, посещаващи другата
страна. Бих искал да подчертая, че например през изминалата 2007 г.
българските туристи, посетили Гърция, са над 600 000.
От гръцка страна бе направено предложение за актуализиране
на спогодбата за полицейско сътрудничество между двете страни,
предложение, което цели определянето на конкретна рамка и съобразяване на това сътрудничество с новите дадености в сферата на
престъпността. Разбира се, на базата на положителните полицейски
практики, които сме имали и досега.
Трето, нашата обща воля е да гарантираме сигурността на общата вътрешна граница на Европа в един доста обременен европейски район.
Мисля, че тези три пункта свидетелстват за волята на двете страни, както и на двете министерства на вътрешните работи да работят за интереса на гражданите на нашите страни, на Европейския
съюз въобще.
Също така много бих искал да благодаря на министъра г-н Павлопулуос за предложението от страна на Гърция и за съдействието с оглед предстоящото включване на нашата страна в шенгенската система чрез организирането на семинари за обмяна на ноу-хау.
Всичко това ще бъде от полза за нашите граждани.
От тази гледна точка опитът на Гърция представлява голям интерес за нашата страна. По същество за Гърция България представлява първата обща европейска граница. България и Гърция са страни,
които генерират стабилност и сигурност в нашия много труден район. Нашите добри и идеални връзки са предпоставка за бъдещото
присъединяване и на страните от Западните Балкани.
Разчитаме на позицията на Гърция, а също така разчитаме и на
подкрепата, която тя ще ни оказва. Още повече, че ни предстои да
реализираме много съвместни инфраструктурни проекти, така че
тези инфраструктурни проекти ще увеличат и интензитета на двустранния обмен.

СЪСЕДИ

βοήθησε ώστε να λύσουμε πάρα πολλά προβλήματα. Ήθελα να ευχαριστήσω και τους προκατόχους μας υπουργούς, οι οποίοι είχαν εργαστεί
προς αυτή την κατεύθυνση εντατικά για να μπορέσουμε εμείς σήμερα
να βάζουμε τη σφραγίδα της παγιοποίησης, ας το πω έτσι, των θέσεων
εκείνων για τις οποίες σας μίλησα προηγουμένως.
Ευχαριστώ και πάλι».
Rumen Petkov: «Αξιότιμε κ. Υπουργέ, αξιότιμοι κ. Υφυπουργοί,
εξοχότατοι, με μεγάλη ευχαρίστηση θέλω να πω ότι επιλύθηκαν δύο
σημαντικά θέματα σήμερα, πάνω στα οποία υπήρχαν συζητήσεις και
συνομιλίες μεταξύ των δύο Υπουργείων .
Βέβαια συμμερίζομαι την ευγνωμοσύνη που εξέφρασε ο κ. Παυλόπουλος στους προκατόχους μας, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα
τους Πρέσβεις μας αντίστοιχα στη Βουλγαρία την κα. Κουμανάκου και τον
κ. Καρασλάβοβ στην Ελλάδα, ώστε να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία.
Θα ήθελα να πω ότι το προϊόν της σημερινής μας συνεργασίας είναι
εντυπωσιακό, είναι οι πλέον παραγωγικές συνομιλίες που είχαμε εδώ και
χρόνια και το σημαντικότερο είναι ότι αυτά που συμφωνήσαμε σήμερα
έχουν ως κύριο στόχο την ανακούφιση των πολιτών των δύο χωρών.
Θα προσθέσω μόνο τρία πράγματα σε αυτά που είπε
ο κ. Υπουργός:
Πρώτον, ο έλεγχος σε ένα σταθμό είναι μεγάλη ανακούφιση για τους
πολίτες και των δύο χωρών και παράλληλα με αυτό θα τηρούνται και όλα
τα μέτρα ασφαλείας. Με το σημερινό σύστημα που υπάρχει, η εξυπηρέτηση ενός αυτοκινήτου διαρκεί 15-20 λεπτά, ενώ με την εφαρμογή του
κοινού σταθμού αυτός ο χρόνος θα μειωθεί στα 2-3 λεπτά. Πάλι τονίζω
ότι αυτό θα φέρει μεγάλη ανακούφιση στους τουρίστες και τους πολίτες
των δύο χωρών που επισκέπτονται την άλλη. Θα ήθελα να τονίσω ότι, το
2007, οι Βούλγαροι τουρίστες που επισκέφθηκαν την Ελλάδα ανήλθαν
σε πάνω από 600.000 άτομα.
Από ελληνικής πλευράς έγινε μία πρόταση για την επικαιροποίηση της συμφωνίας αστυνομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών,
η οποία πρόταση αποσκοπεί στον καθορισμό συγκεκριμένου πλαισίου
και συμμόρφωση αυτής της συνεργασίας με τα καινούρια δεδομένα στο
χώρο της εγκληματικότητας. Βέβαια, βάση των θετικών αστυνομικών
πρακτικών που είχαμε και μέχρι τώρα.
Τρίτον, είναι η κοινή μας βούληση να εξασφαλίσουμε τα κοινά εσωτερικά σύνορα της Ευρώπης σε μια περιοχή πολύ επιβαρυμένη.
Νομίζω ότι αυτά τα τρία σημεία δείχνουν τη βούληση και των δύο
χωρών, και των δύο Υπουργείων Εσωτερικών να δουλέψουν προς το
συμφέρον των πολιτών των χωρών μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
γενικά.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω πολύ τον Υπουργό κ. Παυλόπουλο
για την πρόταση της Ελλάδας και συνδρομή ενόψει της ένταξης της χώρας
μας στη συνθήκη Shengen με τη διοργάνωση σεμιναρίων ανταλλαγής
τεχνογνωσίας. Όλα αυτά θα είναι προς όφελος των πολιτών μας.
Από αυτήν την άποψη, η πείρα της Ελλάδας έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη χώρα μας. Ουσιαστικά, για την Ελλάδα η Βουλγαρία αποτελεί το πρώτο ευρωπαϊκό κοινό σύνορο. Η Βουλγαρία και η Ελλάδα
είναι χώρες οι οποίες εκπέμπουν σταθερότητα και ασφάλεια στην πολύ
δύσκολη περιοχή μας. Οι καλές σχέσεις μεταξύ μας αποτελούν την
προϋπόθεση για τη μελλοντική ένταξη και των Δυτικών Βαλκανίων
στη συνθήκη Shengen.
Υπολογίζουμε στη στάση της Ελλάδας επίσης υπολογίζουμε και στη
συνδρομή την οποία θα μας παράσχει η Ελλάδα. Ακόμη περισσότερο που
έχουμε πολλά κοινά έργα υποδομής προς πραγματοποίηση, οπότε αυτά
τα έργα θα αυξήσουν και τη δυναμική σιναλλαγή μεταξη μας.
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МИНИСТЪРЪТ НА
РАЗВИТИЕТО на Гърция
г-н ХРИСТОС ФОЛЯС
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΦΩΛΙΑ

Петролопроводът Бургас-Александруполис променя
енергийната карта на региона, но каква ще е реалната
изгода от реализирането на проекта за Гърция?
Петролопроводът е проект от стратегическо значение за
Гърция, както и за цяла Югоизточна Европа. Този обект гарантира създаването на значима артерия, допълваща тази на
Проливите – и следователно допринасяща за облекчаването на
трафика в тях – за транспортирането на руски петрол от Черно
море чрез Гърция и България, от центровете на неговото производство към големите пазари на Средиземноморието, Европа и САЩ. Така бяха завършени дългогодишните усилия и се
полага началото на нова глава на напредък и сътрудничество.
Нашата страна се превръща в международен енергиен канал.
Това е един оправдан избор, тъй като печалбите от енергийното
свързване са очевидни. Енергийно свързване означава създаване на мрежа в името на развитието. Означава конвертиране на
интереси и стабилност.

Ο πετρελαιαγωγός Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη αλλάζει τον
ενεργειακό χάρτη στην περιοχή, όμως ποιο θα είναι το απτό όφελος για την Ελλάδα από την πραγματοποίηση του έργου;

Ο πετρελαιαγωγός είναι στρατηγικής σημασίας έργο για την
Ελλάδα καθώς και για ολόκληρη τη ΝΑ Ευρώπη. Το έργο διασφαλίζει τη δημιουργία μιας σημαντικής διόδου, συμπληρωματικής
προς τα Στενά του Βοσπόρου –συμβάλλοντας επομένως στην
αποσυμφόρησή τους – για τη μεταφορά ρωσικών πετρελαίων
της Μαύρης Θάλασσας, μέσω Ελλάδας και Βουλγαρίας, από τα
κέντρα παραγωγής, στις μεγάλες αγορές της Μεσογείου, της
Ευρώπης και των ΗΠΑ. Ολοκληρώθηκε έτσι μια πολυετής προσπάθεια και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο προόδου και συνεργασίας.
Η χώρα μας μετατρέπεται σε διεθνή ενεργειακό δίαυλο. Είναι
μια επιλογή που δικαιώνεται καθώς τα οφέλη της ενεργειακής
διασύνδεσης είναι προφανή. Ενεργειακή διασύνδεση σημαίνει
αναπτυξιακή διασύνδεση. Σημαίνει σύγκλιση συμφερόντων και
σταθερότητα.

Как ще коментирате споразумението за „Южен поток“
в контекста на активната конкуренция между подобни инфраструктурни проекти в региона и свързването на газопроводната система на Гърция и Турция при
срещата на К. Караманлис и Т. Ердоган в Пеплос-Ипсала през ноември 2007?
Балансираното разпределение на новото енергийно свързване в района представлява гаранция за по-тясно и продуктивно сътрудничество между всички нас. Ние сме убедени, че
всички енергийни инициативи, които са в ход, имат само приятели. Всички печелим в рамките на едно разширено „енергийно семейство“.

Η ισόρροπη κατανομή των νέων ενεργειακών διασυνδέσεων
στην περιοχή αποτελεί εγγύηση για μια στενότερη και αποδοτικότερη συνεργασία όλων μας. Εμείς πιστεύουμε πως όλες οι
ενεργειακές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη έχουν μόνον φίλους. Όλοι κερδίζουμε μέσα στο πλαίσιο μιας διευρυμένης
«ενεργειακής οικογένειας».

Гръцкият бизнес е сред най-големите инвеститори у нас
от 15 години насам и допринася за икономическото развитие на България. Очаквате ли скоро и български компании да намерят партньори във вашата страна?
Нашите страни се намират „в сърцето“ на един оформящ

Η ελληνική επιχειρηματική πρωτοβουλία συγκαταλέγεται ανάμεσα στους μεγαλύτερους επενδυτές στη χώρα μας εδώ και 15
χρόνια και συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της Βουλγαρίας. Αναμένετε σύντομα και βουλγαρικές εταιρίες να βρουν εταίρους στη χώρα σας;
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Πώς θα σχολιάζατε τη συμφωνία για τον αγωγό φυσικού αερίου
«South Stream» στο πλαίσιο του έντονου ανταγωνισμού μεταξύ
παρόμοιων έργων υποδομής στην περιοχή και τη σύνδεση του
συστήματος αγωγών φυσικού αερίου της Ελλάδας και της Τουρκίας κατά τη συνάντηση Καραμανλή-Ερντογάν στον Έβρο το Νοέμβριο του 2007;
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се нов, динамичен и многообещаващ пазар, който се простира
от Каспийско море и Черноморския басейн до Близкия Изток и
арабския свят. И тъй, насочеността навън трябва да бъде стратегически избор за нашите начинания. Наистина, присъствието на гръцките делови кръгове в България е особено успешно и
създава всички предпоставки за едно тясно и продуктивно сътрудничество. Следователно убеден съм, че българските предприятия могат да открият възможности в Гърция, тъй като на-

Οι χώρες μας βρίσκονται στην «καρδιά» μιας νέας αναδυόμενης, δυναμικής και πολλά υποσχόμενης αγοράς που εκτείνεται
από την Κασπία και τις χώρες του Ευξείνου Πόντου ως τη Μέση
Ανατολή και τον Αραβικό κόσμο. Η εξωστρέφεια λοιπόν πρέπει
να είναι στρατηγική επιλογή για τις επιχειρήσεις μας. Πράγματι
η ελληνική επιχειρηματική παρουσία στη Βουλγαρία είναι ιδιαίτερα επιτυχημένη και δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις για
μια στενή και αποδοτική συνεργασία. Συνεπώς, πιστεύω πως και
βουλγαρικές επιχειρήσεις μπορούν να
εντοπίσουν ευκαιρίες
στην Ελλάδα καθώς
μάλιστα η κυβέρνησή μας προωθεί διαρκώς αλλαγές και
μεταρρυθμίσεις για
την προσέλκυση
νέων επενδύσεων.

Нашите страни са
свързани със силни
връзки, формирали се
с течение на векове.
шето правителство непрекъснато лансира промени и реформи
с оглед привличането на нови инвестиции.
Как виждате сътрудничеството между двете съседни
страни за популяризирането на общото културно наследство и възможностите за съвместни инициативи в регионален и европейски контекст?
Нашите страни са свързани със силни връзки, формирали се
с течение на векове. Разбира се, не е случаен фактът, че Гърция
горещо подкрепя европейския път на България. Днес можем да
работим заедно, така че целият наш район да се превърне в европейски район. Район, който ще загърби миналото, което разделя,
за да инвестира в бъдещето, което обединява. В едно европейско
бъдеще на развитие, сигурност и сътрудничество.
Какво е мястото на Гърция и България в ЕС – две относително малки държави в европейския Югоизток, които се
отличават от останалите членове на европейското семейство не само с православната си традиция, но и с езиковите си специфики и азбуки? Какви са позитивите и негативите от историческото обстоятелство, че сме толкова различни от другите европейци?
Разширен и обединен, Европейският съюз следва пътя на
съвместното съжителство, съзиданието и напредъка. Народите на Европа бележат напредък в един вълнуващ експеримент
без прецедент в световната история. Декларират, че са решени
да изковат общата си съдба. Съхранявайки културното, хуманитарното и религиозното си наследство, те се стремят да задълбочават демократичния характер на съюза и в рамките на
взаимно разбирателство да работят за мира, справедливостта
и солидарността. Европейският пример представлява модел за
това как може да бъде постигнато единство посредством различията. И този урок има своята стойност не само за европейския
континент, но и за цялото човечество.
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Πώς βλέπετε τη συνεργασία
μεταξύ
των δύο γειτονικών
χωρών για την προβολή της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς και τις δυνατότητες
για κοινές πρωτοβουλίες με φόντο τις περιφερειακές και τις ευρωπαϊκές εξελίξεις;

Πράγματι οι χώρες μας συνδέονται με ισχυρούς δεσμούς
που διαμορφώθηκαν μέσα στην πορεία των αιώνων. Δεν είναι
ασφαλώς τυχαίο το ότι η Ελλάδα υποστήριξε με θέρμη την ευρωπαϊκή πορεία της Βουλγαρίας. Σήμερα μπορούμε από κοινού
να εργαστούμε, ώστε ολόκληρη η γειτονιά μας να μεταμορφωθεί σε μια ευρωπαϊκή γειτονιά. Μια γειτονιά που θα αφήσει πίσω
της το παρελθόν που χωρίζει για να επενδύσει σ’ ένα μέλλον
που ενώνει. Σε ένα ευρωπαϊκό μέλλον ανάπτυξης, ασφάλειας
και συνεργασίας.
Ποια είναι η θέση της Ελλάδας και της Βουλγαρίας στην ΕΕ – δύο
σχετικά μικρά κράτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τα οποία
διαφέρουν από τα υπόλοιπα μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας όχι μόνο με την ορθόδοξη παράδοσή τους, αλλά και με τη
γλωσσική τους ιδιαιτερότητα και τα αλφάβητά τους; Ποια είναι τα συν και τα πλην που απορρέουν από τις ιστορικές περιστάσεις και το ότι είμαστε τόσο διαφορετικοί από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, διευρυμένη και ενωμένη ακολουθεί την
οδό της συνύπαρξης, της δημιουργίας και της προόδου. Οι λαοί
της Ευρώπης προχωρούν σε ένα συναρπαστικό εγχείρημα χωρίς
προηγούμενο στην παγκόσμια ιστορία. Δηλώνουν αποφασισμένοι να σφυρηλατήσουν το κοινό τους πεπρωμένο. Διατηρώντας
την πολιτιστική, ανθρωπιστική και θρησκευτική κληρονομιά
τους επιδιώκουν να εμβαθύνουν το δημοκρατικό χαρακτήρα
της Ένωσης, ώστε σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας κατανόησης να εργασθούν για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη. Το
ευρωπαϊκό παράδειγμα είναι ένα πρότυπο για το πώς μπορεί να
κατακτηθεί η ενότητα μέσα από τη διαφορά. Και αυτό το μάθημα
έχει αξία όχι μόνο για την ευρωπαϊκή ήπειρο αλλά για ολόκληρη
την ανθρωπότητα.

ИКОНОМИКА
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1.2 милиарда евро за
подкрепа на конкуренто
способността
Оперативна програма ще субсидира иновации
и инвестиции във фирмите

1.2 δισ. ευρώ για ενίσχυση
του ανταγωνισμού
Επιχειρησιακό πρόγραμμα καινοτομιών και επενδύσεων στις εταιρείες

П

овече от една трета (35.4%) от българските малки
и средни фирми категорично биха потърсили подкрепа за инвестиционните си проекти от структурните фондове, отчете специално социологическо
проучване преди старта на оперативната програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“.
Това е една от седемте оперативни програми, по които страната
ще усвоява средства от структурните фондове на ЕС.
Специално за програма „Конкурентоспособност“ са предвидени 1.2 млрд. евро за времето 2007-2013 г. Програмата действа на територията на цялата страна без секторни и регионални
ограничения и се финансира от Европейския фонд за регионално
развитие и от националния бюджет. В България тя се управлява
от Министерството на икономиката и енергетиката. Междинно
звено е Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия (ИАНМСП). Изпълнението на програмата ще се контролира от Комитет за наблюдение.
Програмата е структурирана в четири тематични приоритетни области на въздействие:
● Приоритет 1 – „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности“
● Приоритет 2 – „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“
● Приоритет 3 – „Финансови ресурси за развитие на предприятията“
● Приоритет 4 – „Укрепване на международните пазарни
позиции на българската икономика“

16

Περισσότερο από το ένα τρίτο (35.4%) των βουλγαρικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατηγορηματικά θα αναζητούσαν ενίσχυση
για τα επενδυτικά τους σχέδια από τα διαρθρωτικά ταμεία, συμπεραίνει ειδική κοινωνιολογική έρευνα εν όψει της έναρξης του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας
της Βουλγαρικής οικονομίας». Πρόκειται για το ένα από τα επτά
επιχειρησιακά προγράμματα στα πλαίσια των οποίων η χώρα θα
απορροφά κονδύλια από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ.
Ειδικά για το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» προβλέπονται
1.2 δισ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται
στην επικράτεια όλης της χώρας δίχως τμηματικούς και περιφερειακούς περιορισμούς και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και από τον εθνικό προϋπολογισμό. Το
διαχειριστικό του όργανο για τη Βουλγαρία είναι το υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας. Ενδιάμεσος κρίκος είναι το Εκτελεστικό
Πρακτορείο Υποστήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
Η υλοποίηση του προγράμματος θα ελέγχεται από Επιτροπή επιτήρησης.
Το πρόγραμμα δομείται σε τέσσερεις θεματικές ενότητες, οι
οποίες κατά σειρά προτεραιότητας επίδρασης είναι οι εξής:
● Προτεραιότητα 1: «Ανάπτυξη οικονομίας, βασιζόμενη στη
γνώση και τις καινοτόμες δραστηριότητες»
● Προτεραιότητα 2: «Αύξηση της αποτελεσματικότητας
των επιχειρήσεων και καλλιέργεια ευνοϊκού επιχειρηματικού κλίματος».
● Προτεραιότητα 3: «Οικονομικοί πόροι ανάπτυξης των
επιχειρήσεων»
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В рамките на всяка от тематичните области е предвидена система от свързани конкретни дейности, чрез които посочените
приоритети ще се реализират. Парите се предоставят по специални грантови схеми (схеми за безвъзмездна помощ), за всяка от
които се обявява покана за подаване на проектни предложения.
Поканите се публикуват на http://www.opcompetitiveness.bg/bg/
index.html. Във всяка от тях се съдържат конкретни указания
за изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите, за
минималния и максималния размер на субсидията за един проект, за допустимите разходи и размера на съфинансирането от
страна на кандидата.

Приоритет 1 „Развитие на
икономика, базирана на знанието
и иновационни дейности“

За насърчаване на иновациите в рамките на този приоритет ще
бъдат отпуснати 246.5 млн. евро до 2013 г. В рамките на този
приоритет ще се предоставят безвъзмездно средства за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия.
Бенефициенти (получатели на средства) по тази индикативна
дейност могат да бъдат научноизследователски и развойни организации, университети, както и новосъздадени стартиращи
предприятия. Парите ще покриват разходите за индустриални
проучвания и етапи на експериментално развитие, за оценки
на иновативните идеи, пазарни и приложни изследвания (вкл.
тестове, измервания и т. н.). Ще се субсидира също внедряването на иновативни продукти, които са собствена разработ-
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● Προτεραιότητα 4: «Ενίσχυση των θέσεων της βουλγαρικής οικονομίας στις διεθνείς αγορές».
Στα πλαίσια της κάθε θεματικής ενότητας προβλέπεται ένα
σύστημα σχετικών συγκεκριμένων δραστηριοτήτων μέσω του
οποίου οι ενδεικτικές προτεραιότητες θα υλοποιηθούν. Τα κονδύλια διατίθενται σε ειδικά grant schemes (σχήματα δωρεάν επιχορήγησης), για το καθένα από τα οποία προκηρύσσεται διαγωνισμός
υποβολής σχεδίων προτάσεων. Οι προκηρύξεις δημοσιοποιούνται
στην ιστοσελίδα http://www.opcompetitiveness.bg/bg/index.html.
Η καθεμία από αυτές τις προκηρύξεις περιέχει συγκεκριμένες οδηγίες για τους όρους που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι, σχετικά
με το ελάχιστο και το μέγιστο όριο της επιδότησης ενός σχεδίου, τα επιτρεπόμενα έξοδα και το ύψος συγχρηματοδότησης από
πλευράς του υποψήφιου.

Προτεραιότητα 1: «Ανάπτυξη
οικονομίας, βασιζόμενη στη γνώση
και τις καινοτόμες δραστηριότητες»

Για να δοθούν κίνητρα στις καινοτομίες στα πλαίσια αυτής της
προτεραιότητας θα χορηγηθούν 246.5 εκατ. Ευρώ μέχρι το 2013.
Δικαιούχοι της ενδεικτικής αυτής δραστηριότητας μπορούν να είναι
επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα, αναπτυξιακοί οργανισμοί,
πανεπιστήμια, καθώς και νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις. Τα χρήματα
θα καλύπτουν τα έξοδα βιομηχανικής έρευνας και τα στάδια πειραματικής εξέλιξης, αξιολόγησης σχετικά με τις καινοτόμες ιδέες,
έρευνες αγοράς και έρευνες εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένων των
δοκιμών, μετρήσεων κ.ο.κ.) θα χρηματοδοτείται επίσης η εφαρμο-
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ка на кандидатите (вкл. изготвяне на бизнес план, маркетинг,
специализирани юридически услуги, инвестиции в материални и нематериални активи). Фирмите могат да кандидатстват
с проекти за изработка на прототипи, промоционални дейности, защита на индустриалната собственост. В рамките на
този приоритет ще се подкрепя и увеличаването на заетостта
на изследователи в предприятията. Ще бъдат покривани частично разходи за заплати и социални осигуровки на наетите
изследователи и научни работници, както и разходи за доставка на материали и ограничено оборудване за изпълнение
на докторантурите. Бенефициенти могат да бъдат български
предприятия, които наемат изследователски персонал и/или
се ангажират да финансират и внедряват иновации, разработени в резултат на проекти за докторат.
Специални средства са предвидени и за подкрепа за защита на индустриалната собственост. Програмата ще покрива разходи за изготвяне на оценки на иновативните идеи (по
отношение на патентноспособност, състояние на техниката,
новости и др.), за патентни досиета, попълване на заявки за
патент или полезен модел, регистрация на патенти, полезни
модели, марки, дизайни.
В рамките на този приоритет ще бъде подкрепено и създаването на нова и съществуващата проиновативна инфраструктура. Финансирането е насочено към различни видове организации в подкрепа на бизнеса, които предлагат професионални
консултантски услуги за иновативни стартиращи фирми и съществуващи иновативни предприятия – напр. центрове за технологичен трансфер, технологични инкубатори, технологични
платформи, технологични паркове и др.
Предвидена е специална подкрепа и за обновяване на оборуд-

Актуално

В момента е в ход грантова схема за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия. Субсидията покрива до 90% от
разходите на одобрените проекти, останалите средства трябва да
бъдат осигурени от кандидата. Предложения могат да се подават
до изчерпване на предвидените средства за 2007 г. – 4 млн. евро.
Очаква се след това да стартира процедура по същата схема, но
с предвидените средства за 2008 г. – 1.5 млн. евро.
За стартиращо иновативно предприятие се смята фирма, създадена преди не повече от 3 години преди датата на обявяване на
поканата за подаване на проектни предложения. Тя трябва да е
създадена с една основна цел: разработване и внедряване на
конкретна иновация за продукт, услуга или процес. Минималният размер на безвъзмездната помощ за един проект е 40 000 лв., а
максималният – 391 166 лв. Ще се субсидират изследвания, измервания и изпитвания, разработване на технологии за производство,
създаването на промишлен дизайн. Може да се кандидатства и за
средства, предназначени за закрилата на индустриалната собственост на фирмата, за изготвяне на бизнес план, на пазарни анализи
и проучвания. Субсидията ще покрие също разходите за организиране на демонстрации, за участие в изложения, за консултантски
и юридически услуги, свързани с лицензиране, както и доставки
на технологии и оборудване.
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γή καινοτόμων προϊόντων, τα οποία θα έχουν εκπονηθεί από τους
υποψηφίους (έκπονησης επιχειρηματικού σχεδίου, του μάρκετιγκ,
των εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών, επενδύσεων σε Πάγιο
Ενεργητικού). Οι εταιρείες μπορούν να είναι υποψήφιες με σχέδια επεξεργασίας προτύπων, όπως και δραστηριότητες προβολής
και προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Στα πλαίσια αυτής
της προτεραιότητας θα ενισχύεται και η αύξηση της απασχόλησης
ερευνητών στις επιχειρήσεις. Μερικώς θα καλύπτονται δαπάνες
μισθολογίου και κοινωνικής ασφάλισης των προσλαμβανόμενων
ερευνητών και επιστημονικών συνεργατών, καθώς επίσης και δαπάνες προμήθειας υλικού και εξιδεικευμένου εξοπλισμού για την
εκπόνηση διδακτορικών διατριβών. Δικαιούχοι μπορούν να είναι
βουλγάρικες επιχειρήσεις, οι οποίες προσλαμβάνουν ερευνητικό
προσωπικό και/ή δεσμεύονται να χρηματοδοτήσουν και να εφαρμόσουν καινοτομίες, προσαρμοσμένες από αποτελέσματα σχεδίων
για διδακτορικές διατριβές.
Ειδικά κονδύλια προβλέπονται και για την ενίσχυση της
προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Το πρόγραμμα θα
καλύπτει έξοδα για γνωμοδοτήσεις πάνω στις καινοτόμες ιδέες
(σχετικά με την ικανότητα ευρασιτεχνίας (patent ability), κατάστασης των τεχνικών μέσων, καινοτομίας κ.α.), για ντοσιέ ευρεσιτεχνίας, συμπλήρωση αιτήσεων ευρεσιτεχνίας ή εύχρηστου
προτύπου, για καταχώρηση ευρεσιτεχνίας, χρήσιμα πρότυπα,
εμπορικό, σχεδίαση.
Στα πλαίσια αυτής της προτεραιότητας θα ενισχυθεί η δημιουργία νέας, καθώς και η υφιστάμενη προ της καινοτομίας, υποδομή. Η χρηματοδότηση στρέφεται προς οργανισμούς διαφόρων
ειδών και προς ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας,
οι οποίες προσφέρουν επαγγελματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για καινοτόμες εταιρείες σε στάδιο εκκίνησης και για ήδη
υφιστάμενες καινοτόμες επιχειρήσεις, π.χ. κέντρα τεχνολογικής
μεταβίβασης, τεχνολογικά «θερμοκήπεια», τεχνολογικές πλατφόρμες, τεχνολογικά πάρκα κ.α.
Προβλέπεται ειδική υποστήριξη και για την ανανέωση του
εξοπλισμού για εφαρμοσμένους σκοπούς. Θα αναγνωρίζονται
δαπάνες για την προμήθεια εξοπλισμού επιστημονο-τεχνικών
οργανώσεων, για ιδιωτικά και κρατικά εργαστήρια.

Προτεραιότητα 2: «Αύξηση
της αποτελεσματικότητας των
επιχειρήσεων και καλλιέργεια ευνοϊκού
επιχειρηματικού κλίματος».

Αυτός ο τομέας προτεραιότητας είναι ο πιο εκτενής από τη σκοπιά των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων αξίας περίπου 594
εκατ. ευρώ έως το 2013.
Για την προτεραιότητα αυτή θα προβλεφθούν κονδύλια τεχνολογικής ανανέωσης στις επιχειρήσεις. Θα χρηματοδοτούνται
επενδύσεις σε Πάγια Ενεργητικού για βελτίωση και διεύρυνση
των δραστηριοτήτων της εταιρείας και την άσκησή της, για την
εισαγωγή νέων προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών στις
εταιρείες για να διευρύνουν τις υφιστάμενες αγορές τους και να
επεκταθούν σε νέες αγορές κ.α. Αυτό το σχήμα θα ενισχύει την
αγορά και την εφαρμογή σε εκπονημένες από έξω καινοτόμες
τεχνολογίες: πατέντες, τεχνογνωσία κ.α., καθώς και τις σχετιζόμενες μ’ αυτά εξοπλισμούς.
Στα πλαίσια της προτεραιότητας αυτής προβλέπονται κονδύ-
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ването за приложни цели. Ще се признават разходи за доставка
на оборудване за научноизследователски организации, за частни и държавни лаборатории.

Приоритет 2 „Повишаване ефективността
на предприятията и развитие на
благоприятна бизнес среда“

Тази приоритетна област е най-обширна от гледна точка на предвидените дейности и с най-голям финансов ресурс – близо 594
млн. евро до 2013 г.
По този приоритет ще се отделят средства за технологично
обновление в предприятията. Ще се субсидират инвестиции в
материални и нематериални активи за подобряване и разширяване дейността на фирмата и управлението й, за въвеждането на
нови продукти, услуги и процеси в компаниите, за излизане на
нови и разширяване на съществуващите пазари и др. Тази схема ще подкрепя закупуване и въвеждане в употреба на външно
разработени иновативни технологии – патенти, ноу–хау и т. н.
и свързаното с тях оборудване.
В рамките на този приоритет са предвидени средства и за
покриване на международно признати стандарти в малки, средни и големи фирми. Ще се субсидира планиране, въвеждане и
сертифициране на международни системи за управление на качеството, за управление на околната среда, ИТ базирани системи за управление и т. н.
В рамките на този приоритет ще бъдат отделени средства
и за създаване на инфраструктура в подкрепа на бизнеса. Ще
бъде подкрепено създаването на мрежа от организации, предоставящи консултантски и информационни услуги за предприятията. Получатели на средства ще са публични организации, неправителствени сдружения и търговски дружества,
предоставящи информационно-консултантски услуги на
МСП. В рамките на този приоритет ще се финансира и създаването или развитието на бизнес инкубатори, подкрепящи
фирмите в региона.
Оперативната програма ще субсидира и въвеждането на енергоспестяващи технологии в предприятията. Ще се субсидират
енергийна оценка и енергиен одит на фирма, както и изготвяне
на предпроектни проучвания, техническа спецификация, тръжни документации. С пари от програмата могат да бъдат подкрепени проекти за доставка, инсталация и въвеждане в употреба
на подходящи енергоспестяващи технологии и оборудване, за
обновяване и ремонт на производствени помещения, за обновяване на съществуващи мощности и др. Помощта за въвеждане на
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) ще е съсредоточена
върху производство на енергия от вятър, слънце и когенерация
от индустриални съоръжения. Ще се субсидират предпроектни
проучвания, изготвяне на технически планове, спецификации,
тръжни документации, ограничено строителство, обновление и
преоборудване за производството и използването на енергия от
ВЕИ, въвеждане на производствени технологии с ниска енергийна
ефективност и положително влияние върху околната среда.
Програмата ще насърчава също бизнес кооперирането и
клъстерите. Средствата ще покриват разходи за консултантски
услуги за управление на клъстера и/или доставка на необходимото оборудване, разходи за маркетингови дейности за клъс-
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λια και για την κάλυψη διεθνώς αναγνωρισμένων προδιαγραφών,
σε μικρομεσαίες και σε μεγάλες επιχειρήσεις. Θα επιδοτείται ο
σχεδιασμός, η εισαγωγή και η πιστοποίηση διεθνών συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας, διαχείρισης του περιβάλλοντος,
συστήματα διαχείρισης βασιζόμενα σε τεχνολογίες πληροφορικής κ.α.
Στα πλαίσια αυτής της προτεραιότητας θα προβλεφθούν κονδύλια και για τη δημιουργία υποδομής προς ενίσχυση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Θα δοθούν κίνητρα για τη δημιουργία ενός
δικτύου οργανώσεων που θα προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες
και υπηρεσίες πληροφόρησης για τις επιχειρήσεις. Δικαιούχοι κονδυλίων θα είναι δημόσιοι οργανισμοί, μη-κυβερνητικές οργανώσεις,
εμπορικοί σύλλογοι, οι οποίοι παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες
και υπηρεσίες πληροφόρησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στα
πλαίσια αυτής της προτεραιότητας θα επιδοτήται και η δημιουργία ή
η ανάπτυξη θερμοκυτίδων για επιχειρηματίες, οι οποίες θα ενισχύουν
τις εταιρείες σε διάφορες περιοχές.
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα θα επιδοτεί και την εφαρμογή
τεχνολογιών που εξοικονομούν ενέργεια για τις επιχειρήσεις. Θα
επιδοτηθούν η ενεργειακή γνωμοδότηση και ο ενεργειακός λογιστικός ή οικονομικός έλεγχος εταιρείας, καθώς επίσης και η εκπόνηση προμελέτης, τεχνικών προδιαγραφών, τευχών δημοπράτησης. Με χρήματα του προγράμματος μπορούν να ενισχυθούν
σχέδια προμήθειας, εγκατάστασης και εφαρμογής κατάλληλων
τεχνολογιών που εξοικονομούν ενέργεια, όπως και εξοπλισμός,
για την ανακαίνιση και την επισκευή χώρων παραγωγής, για την

Επίκαιρα

Αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει ένα grant scheme για τη δημιουργία
και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων που βρίσκονται σε φάση
εκκίνησης. Η επιδότηση καλύπτει έως και 90% από τις δαπάνες των
εγκεκριμένων σχεδίων, τα υπόλοιπα κονδύλια πρέπει να εξασφαλιστούν από τον υποψήφιο. Προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται έως
ότου εξαντληθούν τα προβλεπόμενα για το 2007 κονδύλια, δηλ. 4
εκατ. ευρώ. Σε συνεχεια αναμένεται να ξεκινήσει μία διαδικασία που
θα ακολουθεί το ίδιο σχήμα, όμως με τα προβλεπόμενα για το 2008
κονδύλια, δηλ. 1.5 εκατ.ευρώ.
Ως καινοτόμος επιχείρηση, η οποία βρίσκεται σε φάση εκκίνησης,
θεωρείται εταιρεία, η οποία συστάθηκε το πολύ τρία χρόνια πριν την
ημερομηνία προκήρυξης της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων σχεδίων. Πρέπει να έχει δημιουργηθεί με ένα κύριο σκοπό: την εκπόνηση
και την εφαρμογή συγκεκριμένης καινοτομίας σχετικά με ένα προϊόν,
μία παροχή ή μία διαδικασία. Η ελάχιστη αξία της δωρεάν βοήθειας
για ένα σχέδιο ανέρχεται σε 40.000 λβ., ενώ η μέγιστη σε 391.166 λβ.
Θα επιδοτούνται έρευνες, μετρήσεις και δοκιμές, επεξεργασία παραγωγικών τεχνολογιών και η δημιουργία βιομηχανικής σχεδίασης. Είναι
δυνατόν να υποβληθούν υποψηφιότητες και για κονδύλια προοριζόμενα για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εταιρείας,
για εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου, αναλύσεις αγοράς και μελέτες.
Η επιδότηση θα καλύψει επίσης τις δαπάνες διοργάνωσης επιδείξεων, συμμετοχής σε εκθέσεις, συμβουλετικών και νομικών υπηρεσιών,
σχετικές με την χορήγηση αδείας, καθώς και για την προμήθεια τεχνολογιών και εξοπλισμού.
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тера като единно тяло или за отделните му членове, доставка на
общо за клъстера оборудване и за неговите членове.

Приоритет 3: „Финансови ресурси
за развитие на предприятията“

По тази приоритетна ос са предвидени 200 млн. евро за подобряване на условията за достъп до финансиране на микро-,
малки и средни предприятия чрез използване на инструментите на финансовия инженеринг и за създаване или разширяване на дейността на мрежи от бизнес ангели. Инструментите
за финансов инженеринг ще се изпълняват чрез създаването
на холдингов фонд. На конкурентен принцип той ще избира
финансовите посредници – оператори на гаранционни схеми,
фондове за микрокредитиране и за рисков капитал. Финансовите посредници ще предоставят определени финансови продукти (микрокредитиране, гаранции, рисков капитал) на фирмите,
като спазват одобрените от холдинговия фонд правила. Друга
област на въздействие в рамките на този приоритет е подкрепата за създаване или разширяване на дейността на мрежи от
бизнес единици в България. Мрежата ще предоставя услуги за
намиране на подходящ партньор и свързването на МСП с бизнес ангели – високоплатени професионалисти, които имат намерение да инвестират средствата си в нови рискови дейности.
С пари от програмата ще се покриват оперативните разходи на
мрежата, включително цената на услугата по свързването, консултирането и обучението на фирмите.

Предстоящо за 2008 г.

Очаква се по програма „Конкурентоспособност“ през 2008 г. да
бъдат обявени процедури за финансиране на иновации по още
няколко схеми:
■ Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги. Бюджетът
по тази схема е 14.5 млн. евро за 2008 г. Програмата ще финансира безвъзмездно до 70% от разходите на микро- и малки предприятия и до 50% – за всички останали фирми. Максималният
размер за безвъзмездно финансиране на един проект е 4 млн.
лв. Обявата за откриване на процедурата се очаква да бъде публикувана през първото тримесечие на годината.
■ Подкрепа за технологична модернизация на фирмите – за 2007 г.
по тази схема бяха предвидени 25 млн. евро. Кандидатствали са
306 проекта. За 2008 г. са предвидени нови 30 млн. евро, отпускани по схема за малки и средни предприятия и отделно 40 млн.
евро – по схема, насочена към големи компании.
■ Подкрепа за обновяване на оборудването за приложни цели.
Ще могат да кандидатстват обединения от научноизследователски
организации и юридически лица с нестопанска цел. Ще се субсидират до 85% от общите допустими разходи по проекта.
■ Подготовка за създаване на технологични паркове. Ще могат
да кандидатстват научноизследователски организации, неправителствени сдружения, общини. Максималният размер на безвъзмездното финансиране за един проект е до 587 000 лв. Очаква се стартът на схемата да бъде даден през четвъртото тримесечие на 2008 г.
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ανανέωση υφιστάμενων δεδομένων και άλλα. Η βοήθεια για την
εισαγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα επικεντρωθεί στην
παραγωγή αιολικής και ηλιακής ενέργειας, και σε συμπαραγωγή
(cogeneration) από βιομηχανικό εξοπλισμό. Θα επιτοδοτούνται
προσχέδια μελέτης, η εκπόνηση τεχνικών σχεδίων, προδιαγραφές,
τεύχη δημοπράτησης, περιορισμένες κατασκευές, ανανέωση και
επαναεξοπλισμός για την παραγωγή και την αξιοποίηση ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εισαγωγή παραγωγικών τεχνολογιών χαμηλής ενεργειακής αποτελεσματικότητας και θετικής
επίδρασης στο περιβάλλον.
Επίσης το πρόγραμμα θα παρακινεί την επιχειρηματική συνεταιρική σχέση και τα clusters (στρατηγικές συσσωρεύσεις
επιχειρήσεων). Οι πόροι θα καλύπτουν δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης του cluster και/ή την προμήθεια του
απαραίτητου εξοπλισμού, δαπάνες για μάρκετιγκ του cluster ως
ενιαίου σώματος ή και για τα επιμέρους μέλη του, προμήθεια γενικού για το cluster εξοπλισμού, καθώς και για τα μέλη του.

Προτεραιότητα 3: «Οικονομικοί πόροι
ανάπτυξης των επιχειρήσεων»

Σ’ αυτόν τον άξονα προτεραιότητας προβλέπονται 200 εκατ. ευρώ
για τη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης σε χρηματοδότηση
των πολύ μικρών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της
χρησιμοποίησης των εργαλείων της χρηματοοικονομικής μηχανικής για τη δημιουργία ή τη διεύρυνση της δραστηριότητας
δικτύων επιχειρηματικών χρηματοδοτικών σχημάτων. Τα εργαλεία της χρηματοοικονομικής μηχανικής (financial engineering)
θα συγκροτούνται μέσω της δημιουργίας ενός Ταμείου Ομίλου
(Holding Fund). Εφαρμόζοντας την αρχή του ανταγωνισμού το
ίδιο το Ταμείο θα επιλέγει τους χρηματοοιοκονομικούς ενδιάμεσους – διαχειριστές σχημάτων εγγύησης, τα ταμεία μικρής
πίστωσης και κεφάλαια ρίσκου. Οι χρηματοοικονομικοί ενδιάμεσοι θα παρουσιάζουν συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά
προϊόντα (μικροπιστώσεις, εγγυήσεις, κεφάλαιο ρίσκου) στις
εταιρείες οι οποίες τηρούν τους εγκεκριμένους από το Ταμείο
Ομίλου κανόνες. Άλλος τομέας επίδρασης στα πλαίσια αυτής
της προτεραιότητας είναι η υποστήριξη για τη δημιουργία ή τη
διεύρυνση των δραστηριοτήτων δικτύων επιχειρηματικών χρηματοδοτικών σχημάτων στη Βουλγαρία. Το δίκτυο θα προσφέρει
υπηρεσίες για την ανεύρεση κατάλληλου εταίρου και τη σύνδεση
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με εμπορικές μονάδες– υψηλά
αμοιβόμενοι επαγγελματίες, οι οποίοι προτίθενται να επενδύσουν
σε νέες δραστηριότητες ρίσκου. Με χρήματα του προγράμματος
θα καλύπτονται τα επιχειρησιακά έξοδα του δικτύου, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της υπηρεσίας για τη διασύνδεση,
τη συμβούλευση και την εκπαίδευση των εταιριών.

Προτεραιότητα 4 «Ενίσχυση των
θέσεων της βουλγαρικής οικονομίας
στις διεθνείς αγορές».

Έχουν προβλεφθεί περίπου 87 εκατ. ευρώ για τον άξονα αυτής
της προτεραιότητας. Δικαιούχοι σ’ αυτή την περίπτωση είναι κυρίως οι κρατικοί οργανισμοί. Για την προβολή των επενδυτικών
πλεονεκτημάτων της Βουλγαρίας παραλήπτης των κονδυλίων θα
είναι το Βουλγάρικο Πρακτορείο Επενδύσεων. Μπορούν να καλυφθούν δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες (δημόσιες σχέσεις
και προβολή δημόσιας εικόνας, μάρκετιγκ) για υλικό προβολής,
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Приоритет 4 „Укрепване на
международните пазарни позиции
на българската икономика“

Предвидени са около 87 млн. евро за тази приоритетна ос. Бенефициенти тук са предимно държавни институции. За популяризиране на предимствата за инвестиране в България получател на
средствата ще бъде Българската агенция за инвестиции (БАИ).
Могат да бъдат покрити разходи за консултантски услуги (PR и
имидж мейкинг, маркетинг) за промоционални материали, закупуване на ИТ оборудване, участия в панаири, изложения и
конференции (такси, цена на мястото, сглобяване на щанд, реклами и т. н.), наем на зали и логистични разходи (превод и т.
н.) за инвестиционни събития и посещения в страната. Предвидени са средства за подкрепа за успешното представяне на
българските предприятия на международните пазари. Бенефициент на средствата са Изпълнителната агенция за насърчаване
на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и предприятия с експортен потенциал. Могат да бъдат покрити разходи за
такси за участие в изложения, сглобяване на щанд, реклама за
панаири (каталог на изложителите, медийни такси, компакт дискове и каталог на българските участници и т. н.), наем на помещения, пътни и квартирни разходи, кетъринг, такси за преводи,
пренос на мостри, обучения за служителите на агенцията, както
и на предприятия, които работят с чуждестранни партньори и
участват в изложения и т. н. По схемата за подобряване на националната инфраструктура по качеството бенефициенти ще
бъдат Държавната агенция за метрология и технически надзор,
Българският институт за стандартизация, Българския институт
по метрология, изпълнителните агенции „Сертификация и изпитване“ и „Българска служба за акредитация“. Те ще получат
средства за организиране на конференции, симпозиуми, семинари, пътуващи изложения и т. н., за разработване на надеждна
база данни, за изготвяне на програми за обучение, за закупуване
на оборудване за лаборатории. 
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αγορά τεχνολογιών πληροφορικής, συμμετοχές σε εκθέσεις και
συνέδρια (τέλη «δικαιωμάτων», κόστος χώρου, συναρμολόγηση
περιπτέρου, διαφημίσεις κ.α.), ενοίκιο αιθουσών και λογιστικά
έξοδα (μετάφραση κ.α.) για επενδυτικά γεγονότα και επισκέψεις
στη χώρα. Προβλέπονται κονδύλια για τη στήριξη της επιτυχούς
παρουσίασης των βουλγάρικων επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές.
Δικαιούχοι των κονδυλίων αυτών είναι το Εκτελεστικό Πρακτορείο
Κινήτρων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων
με δυναμικό εξαγωγών. Μπορούν να καλυφθούν δαπάνες για τέλη
δικαιώματος συμμετοχής σε εκθέσεις, συναρμολόγησης περιπτέρου, διαφημιστικού υλικού για εκθέσεις, ενοικίασης χώρου, έξοδα
ταξιδιού και διαμονής, catering, έξοδα μετάφρασης, μεταφορά
δειγμάτων, εκπαίδευση των υπαλλήλων του πρακτορείου, καθώς
και των επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ξένους εταίρους και
συμμετέχουν σε εκθέσεις κ.α. Σύμφωνα με το σχήμα για τη βελτίωση των εθνικών υποδομών για την ποιότητα δικαιούχοι θα είναι
το Κρατικό Πρακτορείο Μετρολογίας και Τεχνικής Εποπτείας, το
Βουλγαρικό Ινστιτούτο Τυποποίησης, το Βουλγαρικό Ινστιτούτο
Μετρολογίας, τα εκτελεστικά πρακτορεία «Πιστοποίησης και Δοκιμής» και η «Βουλγαρική Υπηρεσία Διαπίστευσης». Τα προαναφερθέντα θα λάβουν πόρους για τη διοργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, σεμιναρίων, μετακινούμενων εκθέσεων κ.α., για την εκπόνηση
αξιόπιστης βάσης δεδομένων, για την επεξεργασία εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, για την αγορά εξοπλισμού για εργαστήρια.

Τί θα γίνει το 2008

Αναμενόμενο είναι στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» το 2008 να προκηρυχθούν διαδικασίες χρηματοδότησης καινοτομιών στα πλαίσια και μερικών άλλων σχημάτων:
■ Ενίσχυση για την εφαρμογή στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών και για την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών. Ο
προϋπολογισμός που προβλέπεται στο σχήμα αυτό είναι 14.5 εκατ.
ευρώ για το 2008. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει δωρεάν έως και
το 70% των δαπανών των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων και
έως το 50% για όλες τις υπόλοιπες εταιρείες. Η μέγιστη αξία δωρεάν
χρηματοδότησης ενός έργου ανέρχεται σε 4 εκατ. λβ. Η προκήρυξη
της διαδικασίας αναμένεται να δημοσιοποιηθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.
■ Ενίσχυση για τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των εταιρειών, για το
2007 σ’ αυτό το σχήμα προβλέφθηκαν 25 εκατ. ευρώ. Υποβλήθηκαν
306 έργα. Για το 2008 έχουν προβλεφθεί εκ νέου 30 εκατ. ευρώ, τα
οποία χορηγούνται στα πλαίσια σχήματος για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιπλέον 40 εκατ. ευρώ βάσει σχήματος, που απευθύνεται σε
μεγαλύτερες εταιρείες.
■ Υποστήριξη για την ανανέωση του εξοπλισμού για εφαρμοσμένους
σκοπούς. Θα είναι σε θέση να υποβάλουν αίτηση συνενώσεις επιστημονικών και ερευνητικών οργανισμών και νομικών προσώπων μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Θα επιδοτούνται έως και στο 85% των
γενικών επιτρεπόμενων δαπανών του έργου.
■ Προετοιμασία δημιουργίας τεχνολογικών πάρκων. Σε θέση να υποβάλουν σχέδια θα είναι επιστημονικοί και ερευνητικοί οργανισμοί, μη
κυβερνητικές οργανώσεις και δήμοι. Η μέγιστη αξία της δωρεάν χρηματοδότησης ενός έργου ανέρχεται σε έως και 587 000 λβ. Αναμένεται
η έναρξη του σχήματος να γίνει το τέταρτο τρίμηνο του 2008.
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Българската енергетиката
през 2008 г.
Предстои една амбициозна и
важна година за развитието на
енергийния сектор в България
Η βουλγαρική αγορά
ενέργειας το 2008
Το προσεχές έτος θα είναι φιλόδοξο και σημαντικό για
τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας στη Βουλγαρία

2008 г. започна с нов силен пробив на руските инвестиции в България. Сключиха се две важни за Русия, а също и за България
споразумения – за изграждането на газопровода „Южен поток“
и за строителството на петролопровода „Бургас-Александруполис“. В решителна фаза съвсем скоро ще навлезе и проектът АЕЦ „Белене“. При визитата на руския президент Владимир Путин през януари с „Атомстройекспорт“ беше подписан
окончателният договор за строежа на втората атомна централа.
Предстои за нея да бъде избран и стратегически инвеститор,
който ще бъде партньор на българската компания НЕК. Освен
ключова за развитието на големите проекти 2008 година ще е
и конфликтна откъм сблъсък на различни виждания за развитието на българския енергиен сектор и либерализацията на пазара. Правителството вече си постави няколко амбициозни задачи, които да осъществи до края на годината. Най-значимата
от тях е свързана с консолидация на големите енергийни компании, за което вече има решение на кабинета. Предвижда се
да бъде създаден Български енергиен холдинг (БЕХ), който ще
обедини под шапката си все още държавните НЕК, „Булгаргаз“,
АЕЦ „Козлодуй“ и бъдещата АЕЦ „Белене“, ТЕЦ „Марица Изток 2“ и едноименните въгледобивни мини в Гълъбово. Според
енергийния министър Петър Димитров проектът засега изключва раздържавяване на монополистите НЕК и „Булгаргаз“. До две
години след обединяване на дружествата в холдинга все пак се
планирало от тях да бъде пуснат пакет от 20-30% на българската или международната фондова борса. Дали точно това се има
предвид и в актуализираната правителствена програма за тази
година, която кабинетът обяви през февруари, не се знае. Там е
записано, че газовият доставчик „Булгаргаз“ и всички електропроизводствени мощности (без АЕЦ и водните каскади ПАВЕЦ)
ще бъдат приватизирани през борсата.

Το 2008 άρχισε με νέα ισχυρή προέλαση των ρωσικών συμφερόντων στη Βουλγαρία. Συνάφθηκαν δύο σημαντικές για τη Ρωσία,
αλλά και για τη Βουλγαρία συμφωνίες – για την κατασκευή του
αγωγού φυσικού αερίου «Southern Stream» και για την κατασκευή του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη. Σε
κρίσιμη φάση πολύ σύντομα θα εισέλθει και το έργο του πυρηνικού σταθμού «Μπέλενε». Στη διάρκεια της επίσκεψής του ρώσου
Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν τον Ιανουάριο φέτος το «Άτομστροϊεξπορτ» υπέγραψε την τελική συμφωνία για την κατασκευή του
δεύτερου πυρηνικού σταθμού. Για τον σταθμό αυτό πρόκειται να
επιλεγεί και στρατηγικός επενδυτής, ο οποίος θα είναι εταίρος
της βουλγαρικής Εθνικής Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΕΕΗ). Εκτός
από το ρόλο-κλειδί του για την εξέλιξη των μεγάλων έργων, το
2008 θα είναι συγκρουσιακό από πλευράς αντιπαράθεσης διαφορετικών απόψεων για την ανάπτυξη του βουλγαρικού τομέα
ενέργειας και την απελευθέρωση της αγοράς. Η κύβερνηση έχει
ήδη θέσει μερικούς φιλόδοξους στόχους τους οποίους πρέπει
να υλοποιήσει μέχρι το τέλος του χρόνου. O ποιό σημαντικός
απ’ αυτούς έχει σχέση με την ενοποίηση των μεγάλων εταιρειών
ενέργειας για την οποία ήδη υπάρχει απόφαση της κυβέρνησης.
Προβλέπεται να ιδρυθεί Βουλγάρικος Όμιλος Ενέργειας (ΒΟΕ),
ο οποίος θα ενοποιήσει κάτω από την ομπρέλα του τις ακόμη
κρατικές NEC, «Μπουλγκάργκαζ», τον σταθμό πυρηνικής ενέργειας «Κοζλοντούϊ» και τον μελλοντικό σταθμό πυρηνικής ενέργειας «Μπέλενε», τον θερμοηλεκτρικό σταθμό «Μαρίτσα Ίζτοκ
2» και τα ομώνυμα ανθρακωρυχεία στο Γκάλαμποβο. Σύμφωνα
με τον υπουργό Ενέργειας Πέταρ Ντιμιτρόβ, προς το παρόν το
έργο αποκλείει την αποκρατικοποίηση των μονοπωλιστών ΕΕΗ
και «Μπουλγκάργκαζ». Έως και δύο χρόνια μετά την ενοποίηση
των εταιρειών στον Όμιλο προβλέπεται αυτές να εμφανιστούν
με κοινό πακέτο μετοχών 20-30% στον βουλγάρικο ή τον διε-
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Основните проекти

Какви са плюсовете и минусите на руските енергийни проекти
в България? Няма еднозначен отговор. И газовото трасе „Южен
поток“, и петролопроводът „Бургас – Александруполис“ означават приходи за страната от транзита на синьото гориво и нефта,
но според анализатори крият и някои рискове.
„Газпром“ и италианската компания ЕНИ подписаха меморандум
за строежа на 900-километровата газова тръба, която ще свързва Русия с Югозападна и Централна Европа през Черно море и
България, през миналото лято. Проектът ще изтласка на заден
план Турция като транзитен център за преноса на енергийни
ресурси от Русия и Каспийския регион.
Подписвайки споразумението за „Южен поток“ през януари, България осребри тези планове. Дяловете в дружеството, което ще
строи и поддържа тръбопровода на наша територия, ще бъдат
разделени поравно между руската и българската държава, което
беше отчетено като голям успех в преговорите с делегацията на
Путин. Все пак обаче данъкоплатците са тези, които ще плащат
милиардите за трасето (1.4 млрд. евро), а досега руската страна не
е дала исканите от „Булгаргаз“ гаранции, че транзитът по новата
тръба няма да е за сметка на обемите, минаващи през съществуващата газопреносна мрежа на страната. В момента „Булгаргаз“
пренася около 15 млрд. кубични метра руски газ годишно за Турция, Гърция и Македония. Простата сметка показва, че е възможно
приходите да не се покачат, ако дружеството загуби всички транзитни количества, преминаващи през изцяло притежаваните от
него тръби, в замяна на два пъти по-голям транзит през „Южен
поток“, където ще получава 50% от печалбата. Но пък „Булгаргаз“
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θνή χρηματιστήριο αξιών. Δεν είναι γνωστό αν ακριβώς το ίδιο
έχει υπόψη του και το επικαιροποιημένο κυβερνητικό πρόγραμμα για φέτος, το οποίο ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση τον
Φεβρουάριο. Στο πρόγραμμα αναγράφεται, ότι ο προμηθευτής
φυσικού αερίου «Μπουλγκάργκαζ», καθώς και όλο το ηλεκτροπαραγωγικό δυναμικό (χωρίς τον πυρηνικό σταθμό ηλεκτρικής
ενέργειας και τις εγκαταστάσεις υδατόπτωσης (ΠΑΒΕΤΣ) θα
ιδιωτικοποιηθούν μέσω του χρηματιστηρίου.

Βασικά προγράμματα

Ποιά είναι τα συν και τα πλην των ρωσικών ενεργειακών σχεδίων στη Βουλγαρία; Δεν υπάρχει μονοσήμαντη απάντηση. Και
η χάραξη του δρόμου του αγωγού φυσικού αερίου «Southern
Stream», και ο πετρελαιαγωγός «Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη»
θα φέρουν έσοδα στη χώρα από τη διαμετακόμιση του φυσικού
αερίου και του πετρελαίου, όμως σύμφωνα με τους περισσότερους αναλυτές και τα δύο κρύβουν και μερικά ρίσκα.
Η «Γκάζπρομ» και η ιταλική εταιρεία ΕΝΙ υπέγραψαν πέρυσι
το καλοκαίρι μνημόνιο για την κατασκευή ενός αγωγού φυσικού αερίου μήκους 900 χιλιομέτρων, ο οποίος θα συνδέει
τη Ρωσία με τη Νοτιοδυτική και την Κεντρική Ευρώπη μέσω
της Μαύρης Θάλασσας και της Βουλγαρίας. Το έργο αυτό θα
παραγκωνίσει την Τουρκία ως κέντρο διαμετακόμησης για τη
μεταφορά ενεργειακών πόρων από τη Ρωσία και την περιοχή
της Κασπίας Θάλασσας.
Υπογράφοντας φέτος τον Ιανουάριο τη συμφωνία για το
«Southern Stream», η Βουλγαρία εξαργύρωσε τα σχέδια αυτά.
Τα μερίδια της εταιρείας, η οποία θα κατασκευάσει και θα συ-
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ще спечели, в случай че успее да запази дори част от настоящите
си транзитни пазари. А и местните потребители също биха могли
да се облагодетелстват от по-ниски цени на газта вследствие на
скъсения маршрут през Черно море, в сравнение с досегашния,
който минава през Украйна, Молдова и Румъния.
По аналогичен начин стои и въпросът с „Бургас-Александруполис“. Петролопроводът ще има капацитет да транспортира 35
млн. тона нефт годишно, с възможност за оптимизиране до 50
млн. тона. Очаква се изграждането му да завърши през 2010-11.
Инвестицията е изчислена на стойност 900 млн. евро. Около 55%
от 155-километровото трасе ще преминават през територията
на България, като очакваните приходи от транзитни такси за
страната са в диапазона 25-35 млн. евро годишно. Тук опасенията на еколозите са свързани основно с технологията, по която
ще се изгражда терминал за разтоварване на танкерите в Бургас.
„Транснефтъ“, която представлява мажоритарния собственик на
тръбата (Русия), настоява да се изградят подвижни съоръжения
за разтоварване в самото море – т. нар. буйове. Този вариант ще
излезе много по-евтино, отколкото ако се построи пристанище,
но той крие огромни рискове от петролни разливи в морето и в
крайна сметка застрашава целия Бургаския залив и респективно
туристическия бизнес в района, който би могъл да понесе загуби, надвишаващи печалбата, посочена по-горе.

Енергийните цени

Тарифите за бита са една от най-чувствителните теми за енергийния регулатор. В някои отношения промишлеността в България продължава да плаща повече за сметка на битовите по-

ИКОНОМИКА

ντηρεί τον αγωγό στο έδαφος της Βουλγαρίας, θα κατανεμηθούν
ισόποσα μεταξύ του βουλγάρικου και του ρώσικου δημοσίου,
κάτι το οποίο κρίθηκε ως μεγάλη επιτυχία στις διαπραγματεύσεις με την αντιπροσωπεία του Πούτιν. Παρόλα αυτά, όμως, οι
φορολογούμενοι πολίτες είναι εκείνοι, οι οποίοι θα πληρώνουν
τα δισεκατομμύρια για τη χαραγμένη διαδρομή (1.4 δισ. ευρώ),
ενώ μέχρι στιγμής η ρωσική πλευρά δεν έχει δώσει τις ζητούμενες από την «Μπουλγκάργκαζ» εγγυήσεις, ότι η διαμετακόμιση μέσω του νέου αγωγού δεν θα γίνει για λογαριασμό των
όγκων που περνούν μέσω του υφιστάμενου δικτύου φυσικού
αερίου της χώρας. Αυτή τη στιγμή η «Μπουλγκάργκαζ» μεταφέρει γύρω στα 1,5 δισ. κυβικά μέτρα ρώσικου φυσικού αερίου
ετησίως για την Τουρκία, την Ελλάδα και τη FYROM. Οι απλοί
υπολογισμοί δείχνουν ότι είναι δυνατόν τα έσοδα να μην αυξηθούν, εάν η εταιρεία χάσει όλες τις διαμετακομιζόμενες ποσότητες, οι οποίες περνούν εξ ολοκλήρου μέσω των αγωγών ιδιοκτησίας της, ως αντάλλαγμα για τη διπλάσια διαμετακόμιση
μέσω του «Southern Stream», όπου θα εισπράττει το 50% του
κέρδους. Όμως η «Μπουλγκάργκαζ» θα κερδίσει, σε περίπτωση
που πετύχει να διατηρήσει έστω ένα μέρος των τωρινών διαμετακομιστικών αγορών της. Επίσης και οι ντόπιοι καταναλωτές
θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τις χαμηλότερες τιμές του
φυσικού αερίου σαν αποτέλεσμα της πιο σύντομης διαδρομής
μέσω της Μαύρης Θάλασσας, σε σύγκριση με τη μέχρι τώρα, η
οποία περνάει μέσω Ουκρανίας, Μολδαβίας και Ρουμανίας.
Ανάλογα έχουν τα πράγματα και με τον πετρελαιαγωγό «Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη». Ο πετρελαιαγωγός θα έχει χωρητικότητα
μεταφοράς 35 εκατ. τόνων πετρελαίου ετησίως, με δυνατότητα
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βελτιστοποίησης έως και 50 εκατ. τόνους. Αναμενόμενο είναι η
κατασκευή του να αποπερατωθεί το 2010-2011. Η αξία της επένδυσης υπολογίζεται σε 900 εκατ. ευρώ. Σχεδόν 50 %τη διαδρομή
σε μήκους περίπου 155 χλμ., θα περνάει μέσω του εδάφους της
Βουλγαρίας, αφού τα αναμενόμενα κέρδη από διαμετακομιστικά τέλη για τη χώρα κυμαίνονται στα 25-35 εκατ. ευρώ ετησίως.
Στο σημείο αυτό οι φόβοι των οικολόγων σχετίζονται κυρίως με
την τεχνολογία με την οποία θα κατασκευάζεται ο τερματικός
σταθμός ξεφόρτωσης των δεξαμενόπλοιων στο Μπουργκάς. Η
«Τράνσνεφτ», η οποία κρατάει το πλειοψηφικό πακέτο του αγωγού (Ρωσία), επιμένει να κατασκευαστούν πλωτές εγκαταστάσεις
ξεφόρτωσης δεξαμενόπλοιων μεσ’ την ίδια τη θάλασσα. Αυτή η
τεχνολογία θα αποδειχθεί πολύ φθηνότερη από την κατασκευή
λιμένα, όμως εγκυμωνεί μεγάλους κινδύνους πετρελαιοκηλίδων
στη θάλασσα και σε τελευταία ανάλυση απειλεί όλο τον Κόλπο του Μπουργκάς και αντίστοιχα τις τουριστικές επιχειρήσεις
στην περιοχή, οι οποίες θα μπορούσαν να ζημιωθούν με ποσά
που ξεπερνούν τα προαναφερόμενα κέρδη.

Οι τιμές ενέργειας

требители – обикновено тежестта от поскъпването на енергията се стоварва именно върху нея. А енергийните цени също се
очертават като една от горещите теми през 2008 г.
Тази година се очакват драстични поскъпвания на газ, парно и
ток. Предстои обсъжданията за новите тарифи от регулатора
да започнат съвсем скоро. Освен това се предвижда и промяна
на регулаторната рамка чрез въвеждането на нови правила за
свободната търговия. Ниските спрямо останалата част от ЕС
цени на енергията сега са една от причините все още да няма
напълно либерализиран пазар на енергията в България. Именно с аргумента, че изравняването на цените ще удари битовите
потребители, през миналата година българският регулатор задължи НЕК и електроразпределителните дружества да изкупуват голяма част от произвежданото в страната електричество
на определяни от него тарифи. А междувременно в Европа се
случи точно обратното – през юли миналата година беше обявена пълна либерализация на енергийния пазар в ЕС. И въпреки че отново влиза в противоречие с европейските директиви
и правилата за свободна конкуренция, едва ли България ще отвори напълно пазара си и през тази година. Вероятно част от
задълженията на НЕК и електроразпределителните дружества
да изкупуват и продават тока на регулирани цени, ще отпаднат,
но при всички положения поне за бита е малко вероятно доставките на свободни цени да станат възможни. 
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Οι ταρίφες για τα νοικοκυριά είναι ένα από τα πιο ευαίσθητα
θέματα για τον ρυθμιστή ενέργειας. Ως προς ορισμένα σημεία η βιομηχανία στη Βουλγαρία εξακολουθεί να πληρώνει
περισσότερα για λογαριασμό των νοικοκυριών – συνήθως η
αύξηση των τιμών ενέργειας επιβαρύνει κυρίως τη βιομηχανία.
Οι τιμές ενέργειας επίσης διαγράφονται ως ένα από τα καυτά
θέματα για το 2008.
Φέτος αναμένεται δραστική αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου, της θέρμανσης και της ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται οι
νέες ταρίφες να συζητηθούν από τον ρυθμιστή πολύ σύντομα.
Εκτός απ’ αυτό, προβλέπεται και αλλαγή του ρυθμιστικού πλαισίου μέσω της εισαγωγής νέων κανόνων ελεύθερου εμπορίου.
Οι χαμηλές σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ τιμές
ενέργειας τώρα είναι μία ακόμη από τις αιτίες για την απουσία
πλήρως απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας στη Βουλγαρία.
Ακριβώς με το επιχείρημα ότι η εξίσωση των τιμών θα επιφέρει
πλήγμα στους καταναλωτές-νοικοκυριά, πέρυσι ο βουλγάρικος
ρυθμιστής υποχρέωσε την ΕΕΗ και τις εταιρείες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας να αγοράζουν μεγάλο μέρος της ηλεκτρικής
ενέργειας που παράγεται στη χώρα σε τιμές καθορισμένες από
τον ίδιο. Ενώ στη Ευρώπη συνέβη το διαμετρικά αντίθετο: τον
Ιούλιο πέρυσι απελευθερώθηκε πλήρως η αγορά ενέργειας στην
ΕΕ. Παρά το γεγονός ότι αυτό έρχεται και πάλι σε αντίθεση με
τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τους κανόνες ελεύθερου ανταγωνισμού, είναι αμφίβολο αν η Βουλγαρία θα ανοίξει πλήρως την
αγορά της και φέτος. Πιθανόν μερικές από τις υποχρεώσεις της
ΕΕΗ και των εταιρειών διανομής ενέργειας να αγοράζουν και να
πωλούν την ηλεκτρική ενέργεια σε ρυθμιζόμενες τιμές να καταργηθούν, όμως όπως και να έχουν τα πράγματα, τουλάχιστον για
τα νοικοκυριά οι προμήθειες σε απελευθερωμένες τιμές μάλλον
δεν θα γίνουν εφικτές. 

Числа и факти
■ България е една от страните в ЕС с най-ниско
потребление на енергия на глава от населението.
■ Брутното производство на електроенергия
на страната е 45 хил. GWh.
■ Общото потребление на електрическа енергия в
България е между 37 и 38 хил. GWh, като то ще нараства
с 2.9% средногодишно до 2012 г. Прогнозираният
ръст в консумацията до 2020 г. е общо 40%.
■ Средните цени на електрическата енергия в България
са с 50% по-ниски от тези в европейските страни.
■ До края на 2006 г. преди затварянето на трети и четвърти блок
на АЕЦ Козлодуй България покриваше около 70% от дефицита
на ток на Балканите. И сега има възможности за износ, макар
че правителството наложи временна забрана върху експорта.
■ Над 90% от енергийните ресурси в страната са внос от Русия.
■ Между 4.5 и 5 млрд. кубични метра ще се движи
потреблението на природен газ в България до 2020 г.

Αριθμοί
και γεγονότα
■ Η Βουλγαρία είναι μία από τις χώρες της ΕΕ με τη
χαμηλότερη κατά κεφαλήν κατανάλωση ενέργειας.
■ Η καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι 45 χιλ. GWh.
■ Η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στη Βουλγαρία
κυμαίνεται μεταξύ 37 και 38 χιλ. GWh και θα αυξάνεται με 2.9%
κατά μέσον όρο ετησίως έως το 2012. Η πρόγνωση μέχρι το
2020 είναι ότι η κατανάλωση θα αυξηθεί συνολικά κατά 40%.
■ Οι κατά μέσον όρο τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στη Βουλγαρία
είναι 50% χαμηλότερες από εκείνες στις ευρωπαϊκές χώρες.
■ Μέχρι το τέλος του 2006, πριν το κλείσιμο του τρίτου και
του τέταρτου αντιδραστήρα η Βουλγαρία κάλυπτε γύρω στα
70% του ελλείμματος ηλεκτρικής ενέργειας στα Βαλκάνια. Και
τώρα υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής, αν και η κυβέρνηση
επέβαλε προσωρινή απαγόρευση στις εξαγωγές.
■ Πάνω από 90% των ενεργειακών πόρων
στην χώρα εισάγονται από τη Ρωσία.
■ Μεταξύ 4.5 με 5 δισ. κυβικών μέτρων θα κυμαίνεται η
κατανάλωση φυσικού αερίου στη Βουλγαρία μέχρι το 2020.
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Хранително-вкусовата
индустрия – реалности
и предизвикателства

Мара ГЕОРГИЕВА

Η βιομηχανία τροφίμων –
πραγματικότητα και προκλήσεις
Μάρα ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒΑ

П

рисъединяването към ЕС и драстичният ценови скок са двете най-важни събития, които
белязаха хранително-вкусовата индустрия на
България през 2007 г.
Отличниците в сектора започнаха отрано да
се подготвят за членството в европейската общност. Компаниите инвестираха усилия, време и пари, за да отговорят на
европейските изисквания за качество и безопасност на храните. Въведоха стандарти, системи за анализ на опасностите
и контрол на критичните точки – НАССР, обновиха стари и
изградиха нови мощности. Част от фирмите в бранша обаче
отложиха равнението си по евростандартите за по-късен период. В резултат – не всички предприятия успяха да се наредят
на стартовата права в началото на 2007 г. Аргументи, протести
и откровени молби до Брюксел принудиха Европейската комисия да удължи до 2009 г. преходния период за 378 български
предприятия от месния и 208 от млечния сектор. На практика
това означава удължаване на срока, в който тези фирми трябва
да отговорят на абсолютно всички изисквания на евросъюза.
Решението не бе посрещнато еднозначно. Големите компании, които вече бяха теглили кредити и бяха инвестирали, за
да отговорят на евроизискванията, се почувстваха излъгани
заради промяната на правилата. Другите поеха глътка въздух
и обещаха този път да съберат сили и средства, за да извървят
докрай пътя до общия пазар.
Всички компании в хранително-вкусовия бранш реагираха
еднозначно на драстичното поскъпване на селскостопанските
суровини през 2007 г. Ценовият скок на храните в някои сектори бе шоков. Купувачите бяха (са) принудени да заделят все
по-голяма част от бюджета си за основни хранителни продукти,
статистиците отчетоха висока инфлация, а антимонополният
орган – Комисията за защита на конкуренцията – се самосезира
и за първи път в България извърши претърсване на офиси на
браншови организации в търсене на доказателства за картелни
споразумения за цени.
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Η ένταξη στην ΕΕ και η δραστική αύξηση των τιμών είναι τα δύο
πιο σημαντικά γεγονότα τα οποία σημάδεψαν τη βιομηχανία
τροφίμων στη Βουλγαρία το 2007.
Οι αριστούχοι στον τομέα αυτό άρχισαν από νωρίς να προετοιμάζονται για την προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Οι εταιρείες επένδυσαν κόπο, χρόνο και χρήμα για να
ανταποκριθούν στις ευρωπαϊκές προσδοκίες ποιότητας και
ασφάλειας των τροφίμων. Εισήγαγαν προδιαγραφές, συστήματα ανάλυσης των κινδύνων και μεθόδους ελέγχου στα κρίσιμα
σημεία – το γνωστό ως НАССР. Ανανέωσαν το παλιό και αξιοποίησαν νέο παραγωγικό δυναμικό. Ένα μέρος των εταιρειών
στον κλάδο όμως ανέβαλαν τη σύμπλευσή τους με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για αργότερα. Σαν αποτέλεσμα αυτού
δεν κατάφεραν όλες οι επιχειρήσεις να σταθούν στη γραμμή
εκκίνησης στις αρχές του 2007. Επιχειρήματα, διαμαρτυρίες
και απροκάλυπτες παρακλήσεις προς τις Βρυξέλλες ανάγκασαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρατείνει μέχρι το 2009 την
μεταβατική περίοδο για 378 βουλγαρικές επιχειρήσεις της κρεατοβιομηχανίας και για 208 της τυροκομικής. Στην πράξη αυτό
σημαίνει παράταση της προθεσμίας μέσα στην οποία αυτές οι
εταιρείες πρέπει να ανταποκριθούν σε απολύτως όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση δεν έγινε δεκτή
με μονοσήμαντες αντιδράσεις. Οι μεγάλες εταιρείες, οι οποίες
είχαν ήδη πάρει πιστώσεις και είχαν κάνει επενδύσεις για να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ΕΕ, φυσικά εξέφρασαν τη
δυσαρέσκειά τους λόγω της αλλαγής των κανόνων του παιχνιδιού. Οι άλλες πήραν ανάσα και υποσχέθηκαν αυτή τη φορά
να συγκεντρώσουν δυνάμεις και μέσα για να διανύσουν μέχρι
τέλους τον δρόμο προς την κοινή αγορά.
Όλες οι εταιρείες στον κλάδο τροφίμων αντέδρασαν πανομοιότυπα στη δραστική αύξηση των τιμών των αγροτικών
πρώτων υλών το 2007. Το άλμα των τιμών στα τρόφιμα σε ορισμένους τομείς ήταν πραγματικό σοκ. Οι αγοραστές ήταν (και
εξακολουθούν να είναι) αναγκασμένοι να αφιερώωοθν όλο και
μεγαλύτερα ποσά του προϋπολογισμού τους για βασικά τρόφι-
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Очаква се тенденцията към поскъпване, която е световен
феномен, да продължи и през 2008 г. Еврокомисарят за земеделието Мариан Фишер Боел неотдавна прогнозира 30-процентно
увеличение на някои хранителни продукти през 2008 г.
Какво се случи в отделните сектори, произвеждащи храни
и напитки, какви са прогнозите за 2008 г.?

Мляко и млечни продукти

Интересът на чужди инвеститори към предприятия от млечния
бранш е силно изострен. През април миналата година инвестиционният фонд Global Finance и „Доверие капитал“ продадоха
99.99% от капитала на „Обединена млечна компания“ (ОМК)
на Vivartia – Гърция, за 18.7 млн. евро. ОМК има заводи в Шумен и Пловдив. Нейни са марките „Верея“, „Фибела“, „Виталакт“,
„Ханско“. Vivartia произвежда млечни продукти Delta, пакетирани закуски 7 days, замразени храни Uncle Stathis и притежава
веригите Goodys и Flocafe.
Това не е единствената гръцка инвестиция в сектора. През
октомври 2004 г. „Тирбул“ (с единствен акционер гръцката фирма
„Тирас“) откри официално ново предприятие в Сливен. Първоначалната инвестиция бе за 12 млн. евро. Компанията продава
продукцията си под марката Olympus.
През юни 2006 г. обаче бе отчетен отлив на инвеститори –
гръцката фирма „Мевгал“, която бе собственик на мандрата във
Велинград, се изнесе от България, без да съобщи официално
причината за решението си. Тогава експерти в бранша предположиха, че в основата са високите цени на суровото мляко и
ниската рентабилност на производството.
През декември 2006 г. германската „Мегле“ (Meggle) се оттегли от съвместен проект в България. Според търговци след
влизането на страната в ЕС германските инвеститори са предпочели да внасят продуктите си. „Мегле“ присъстваше на българския пазар чрез смесеното производствено дружество „Мегле Ем Джей“ – собственост на „Мегле Източна Европа“ и „Ем
Джей пак“. „Ем Джей пак“ (притежавана от ливанския гражда-
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μα. Οι στατιστικές σημείωσαν υψηλούς δείκτες πληθωρισμού,
ενώ το αντιμονοπωλιακό όργανο, η Επιτροπή Προστασίας του
Ανταγωνισμού, ανέλαβε δράση αυταπάγγελτα και για πρώτη
φορά στη Βουλγαρία έγιναν έρευνες στα γραφεία οργανισμών
του κλάδου σε αναζήτηση αποδεικτικών στοιχείων για συμφωνίες τύπου καρτέλ σχετικά με τις τιμές.
Αναμενόμενο είναι η ανοδική τάση των τιμών, η οποία είναι
ένα παγκόσμιο φαινόμενο, να συνεχιστεί και το 2008. Πρόσφατα
η Επίτροπος της ΕΕ για τα θέματα αγροτικής πολιτικής, η Μάριαν Φίσερ Μπόελ, έκανε πρόγνωση για 30% αύξηση στις τιμές
ορισμένων τροφίμων το 2008.
Τί συνέβη στους επί μέρους τομείς, που παράγουν ποτά και
τρόφιμα¨; Ποιά είναι τα προγνωστικά για το 2008;

Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα

Το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για τις μονάδες παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων είναι πολύ έντονο. Τον Απρίλιο
πέρυσι ο επενδυτικός όμιλος Global Finance και το «Doverie
Capital» πούλησαν το 99.99% του κεφαλαίου της «Ενωμένης
Εταιρείας Γαλακτοκομικών» (ΟΜΚ) στην ελληνική Vivartia
έναντι 18.7 εκατ. ευρώ. Η ОМК έχει μονάδες παραγωγής στο
Σούμεν και το Πλόβντιβ. Δικής της παραγωγής είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα με τις μάρκες «Βερέγια», «Φιμπέλα»,
«Βίταλακτ»και «Χάνσκο». Η Vivartia είναι ο ελληνικός κολοσσός
που προέκυψε από την ένωση της ΔΕΛΤΑ και της CHIPITA και
παράγει τα γαλακτοκομικά προϊόντα Delta, τα συσκευασμένα
σνακς «7 Days», τα κατεψυγμένα τρόφιμα «Uncle Stathis» και
είναι ιδιοκτήτρια των αλυσίδων «Goodys» και «Flocafe».
Άλλα δεν πρόκειται για τη μοναδική ελληνική επένδυση στον
τομέα αυτό. Τον Οκτώβριο του 2004 η «Τύρμπουλ» (με μοναδικό μέτοχο την ελληνική εταιρεία «Τυράς») εγκαινίασε επίσημα
μία νέα επιχείρηση στο Σλίβεν. Η αρχική επένδυση ήταν αξίας
12 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία διαθέτει την παραγωγή της με την
εμπορική επωνυμία «Olympus».
Τον Ιούνιο του 2006 όμως σημειώθηκε και μία απόσυρση
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нин Морис Джабра) изкупи дела на германския си съдружник
и започна да продава на българския пазар продукти с нова марка – May Day. Неотдавна Комисията за защита на конкуренцията разреши на италианската „Кола Дейри Продъктс spa“ (КО.
ДА.П) да купи „Май Дей“ ООД (My Day). Испанският фонд за
дялови инвестиции GED Capital Development пък купи 100% от
варненската млекопреработвателна фирма „Фама“.
Секторът е изправен пред сериозни предизвикателства – миналата година стартира мониторингов за България период за въвеждане на квотната система за суровото мляко. Разпокъсаното
животновъдство и множеството дребни фермери се отразяват
сериозно върху качествата на суровината.

Месопреработване

Българските месопреработватели очакваха с голяма надежда
отварянето на пазара към Европа, но това не се случи. Месец
преди присъединяването стана ясно, че Брюксел отлага продажбите на българско свинско месо и продукти от него заради
огнища на заболявания по животните. Не се сбъдна и надеждата,
че през септември 2007 г. забраната за износ ще падне. Вместо
това срокът за ограничение бе удължен.
Добрата новина за сектора бе, че след присъединяването на
страната падна митото при търговията със свинско месо от ЕС.
В същото време не последва сериозен наплив от готови месни
продукти от европейските страни.
Присъединяването ограничи възможностите за внос на говеждо месо, което е основна суровина за месната промишленост. Причината са високите мита с трети страни (страни извън ЕС) и малките количества, които могат да се внасят с преференциални мита. Българските фирми трябваше да се насочат към внос на говеждо от общия пазар, а там то е значително
по-скъпо. Като цяло обаче цените на месните продукти се по-
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επενδυτών – η ελληνική εταιρεία «ΜΕΒΓΑΛ», ιδιοκτησία της
οποίας ήταν το τυροκομείο στο Βέλιγκραντ, έφυγε από τη Βουλγαρία χωρίς να ανακοινώσει επίσημα την αιτία για την απόφασή
της. Τότε εμπειρογνώμονες του κλάδου υπέθεσαν ότι, το κλειδί
είναι οι υψηλές τιμές του ακατέργαστου γάλακτος και η χαμηλή
αποδοτικότητα της παραγωγής.
Τον Δεκέμβριο του 2006 η γερμανική «Meggle» αποσύρθηκε
από κοινό project στη Βουλγαρία. Σύμφωνα με εμπόρους, μετά
την ένταξη της χώρας στην ΕΕ οι γερμανοί επενδυτές προτίμησαν να εισάγουν τα προϊόντα τους. Η «Meggle» ήταν παρούσα
στη βουλγάρικη αγορά μέσω της μικτής εταιρείας παραγωγής
««Meggle M J», ιδιόκτητης της «Meggle Ανατολικής Ευρώπης»
και της «M J Pack». H «M J Pack» (ιδιοκτησία του Λιβανέζου
πολίτη Μορίς Τζάμπρα) εξαγόρασε το μερίδιο του γερμανού
συνεταίρου του και άρχισε να πουλάει στη βουλγαρική αγορά
προϊοντα με τη νέα μάρκα «My Day». Πρόσφατα η Επιτροπή
Προστασίας Ανταγωνισμού επέτρεψε στην ιταλική «Cola Dairy
Products Spa» να αγοράσει τη «My Day». Με τη σειρά τους
τα ισπανικά κεφάλαια επενδύσεων σε μερίδια «GED Capital
Development» αγόρασαν 100% την εταιρεία επεξεργασίας γάλακτος στη Βάρνα «Φάμα».
Ο κλάδος αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις. Από πέρυσι
ξεκίνησε περίοδος παρακολούθησης (μονιτόριγκ) για τη Βουλγαρία για την εφαρμογή συστήματος ποσοστόσεων για το ακατέργαστο γάλα. Η κατακερματισμένη κτηνοτροφία και η ύπαρξη
πληθώρας μικροαγροτών έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην ποιότητα της πρώτης ύλης.

Η μεταποίηση κρέατος

Οι βουλγάρικες μονάδες κρεατοβιομηχανίας ανέμεναν με πολλές
ελπίδες το άνοιγμα της αγοράς προς την Ευρώπη, όμως αυτό δεν
συνέβη. Ένα μήνα πριν την ένταξη της χώρας έγινε ξεκάθαρο ότι
οι Βρυξέλλες αναβάλλουν τις πωλήσεις βουλγάρικου χοιρινού
κρέατος και χοιρινών προϊόντων λόγω των εστιών μόλυνσης
στα ζώα. Αργότερα διαψεύστηκε και η ελπίδα ότι, η απαγόρευση
για τις εξαγωγές θα αρθεί το Σεπτέμβριο του 2007. Αντ’ αυτού η
προθεσμία των περιοριστικών μέτρων παρατάθηκε.
Τα καλά νέα για τον τομέα ήταν ότι μετά την προσχώρηση
της χώρας στην ΕΕ καταργήθηκαν οι δασμοί για την εμπορία
χοιρινού κρέατος από την ΕΕ. Ταυτόχρονα δεν ακολούθησε
σοβαρή εισροή ετοίμων προϊόντων χοιρινού κρέατος από τις
ευρωπαϊκές χώρες. Η είσοδοσ της Βουλγαρίας στην ΕΕ περιό-
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вишиха слабо през 2007 г. – с 5-10% в сравнение с останалите
хранителни продукти.
Прогнозите на Асоциацията на месопреработвателите в България сочат, че производството на месо и през тази година няма
да бъде достатъчно. В резултат – вносът и доставките от страните от ЕС ще се запазят на високи равнища. Много от фермерите
ще бъдат принудени да намалят броя на отглежданите животни
заради поскъпването на фуражите.

Птицевъдство

И в този сектор предвидимо предизвикателство бе отварянето
на българския пазар за яйца, птиче месо и птичи продукти от
ЕС. Очакваният голям наплив от тези продукти обаче не се осъществи. Обяснението за това е, че родните пилета се отличават
с високо качество при все още относително по-ниска производствена и съответно по-ниска потребителска цена. През 2007 г.
птицекланиците произведоха около 7 000 тона птиче месо повече в сравнение с 2006 г., а яйцата за консумация са с около 50
млн. броя повече, отчита Съюзът на птицевъдите в България.
Износът на птиче месо от България достига над 12 000 тона
непреработено и 3 000 тона преработено, а износът на яйца за
консумация надминава 80 млн. броя за миналата година. Това е
резултат главно от увеличения брой на птиците и значителните
инвестиции в сектора. Прогнозите са, че през 2008 г. обемът на
производството ще нарасне с около 5-6% в сравнение с 2007 г., а
яйцата, птичето месо и продуктите от тях ще бъдат относително най-евтините храни.

Хляб

Събитие номер едно за производителите на хляб и хлебни изделия бе световната криза в бранша. По-слабата с 50% зърнена
реколта предизвика невиждан скок в цената на брашното през
миналата година. В резултат – цената на хляба стигна рекордни
за България стойности.
По статистика от регистрите на здравното министерство в
страната има около 4 000 производители на хляб, но липсва яснота
колко от тях наистина работят. По данни на браншовите съюзи
в сектора около 10-15% от малките хлебопекарни през 2007 г. са
затворили поради липса на достатъчно свободни оборотни средства, с които да закупят няколко пъти по-скъпата суровина.
В сектора периодично припламват ценови войни. Отчетлива тенденция в последните години е намаленото потребление

ρισε τις δυνατότητες εισαγωγής βοδινού κρέατος που είναι και
η βασική πρώτη ύλη για τη κρεατοβιομηχανία. Αιτία στάθηκαν
οι υψηλοί δασμοί με τρίτες χώρες (εκτός ЕΕ) και οι μικρές ποσότητες, οι οποίες μπορούν να εισάγονται με προτιμησιακή
δασμολόγηση. Οι βουλγάρικες εταιρείες έπρεπε να στραφούν
σε εισαγωγές βοδινού κρέατος από την Κοινή Αγορά, ενώ οι
εκεί τιμές του είναι αισθητά πιο ακριβές. Συνολικά οι τιμές των
προϊόντων κρέατος αυξήθηκαν ελάχιστα το 2007, 5-10% σε
σύγκριση με τα υπόλοιπα τρόφιμα.
Οι προγνώσεις του Συνδέσμου μεταποιητών κρέατος Βουλγαρίας δείχνουν ότι φέτος η παραγωγή κρέατος δεν θα είναι επαρκής. Το αποτέλεσμα είναι, ότι η εισαγωγή και οι προμήθειες από
τις χώρες της ΕΕ, θα κρατηθούν στα ίδια υψηλά επίπεδα. Πολλοί
αγρότες θα εξαναγκαστούν να μειώσουν τον αριθμό των εκτρεφόμενων ζώων λόγω της αύξησης των τιμών των ζωωτροφών.

Η πτηνοτροφία

Και στον τομέα αυτό η προβλέψιμη πρόκληση ήταν το άνοιγμα
της βουλγαρικής αγοράς για τα αυγά, το κρέας πουλερικών και
τα προϊόντα πουλερικών από την ΕΕ. Δεν συνέβη, όμως, η αναμενόμενη μεγάλη εισροή αυτών των προϊόντων. Αυτό εξηγείται
με το ότι, τα εγχώριας εκτροφής κοτόπουλα διακρίνονται για την
υψηλή τους ποιότητα και την ακόμη σχετικά χαμηλότερη τιμή
παραγωγής και αντίστοιχα κατανάλωσης. Το 2007 τα σφαγεία
πουλερικών παρήγαγαν γύρω στους 7 χιλ. τόννους κρέατος
πουλερικών περισσότερο σε σχέση με το 2006, ενώ τα αυγά για
κατανάλωση είναι κατά 50 εκατ. αυγα περισσότερα, σύμφωνα
με στοιχεία του Συνδέσμου πτηνοτρόφων της Βουλγαρίας. Οι
εξαγωγές κρέατος πουλερικών από τη Βουλγαρία ξεπερνά τους
12 χιλ. τόννους ακατέργαστου και τους 3 χιλ. τόννους μεταποιημένου κρέατος, ενώ πέρυσι οι εξαγωγές αυγών για κατανάλωση ξεπέρασαν τα 80 εκατ.αυγα. Πρόκειται για αποτέλεσμα
κυρίως του αυξημένου αριθμού πουλερικών και των σημαντικών επενδύσεων στον τομέα αυτό. Τα προγνωστικά είναι ότι το
2008 ο όγκος παραγωγής θα αυξηθεί κατά προσέγγιση 5-6% σε
σύγκριση με το 2007, ενώ τα αυγά, το κρέας πουλερικών και τα
προϊόντα τους θα είναι τα σχετικά πιο φθηνά τρόφιμα.
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Το ψωμί

на хляб. Обяснението се търси както в стремежа за по-разнообразно хранене, така и в пониженото качество на някои от продуктите и в покупателната способност на хората.

Консерви

Над 40% от продажбите на български консерви зад граница са
за Германия, Гърция и Румъния, отчита Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци в България. Сериозните промени
в сектора стартираха преди четири-пет години, когато започна
въвеждането на системите за безопасност и качество на хранителните продукти и модернизация на производството. Но развитието на бранша е по-скоро еволюционно.
Характерна особеност за България е домашното производство на консерви, което годишно достига около 300 млн. буркана.
Това количество надвишава два пъти обема на продукцията на
консервните предприятия в страната. В резултат на тази конкуренция производителите предлагат все повече консерви, които
се доближават до вкуса на домашно приготвените.
И за този сектор проблем са суровините. Количеството на
българските плодове и зеленчуци е недостатъчно, за да задоволи нуждите на преработващите предприятия, а качеството е лошо. Затова се внасят зеленчуци главно от Македония и
Турция. Макар че цената на суровините нарасна през 2007 г.,
това не се отрази пропорционално на цените на консервите.
Причината е, че пазарът не може да поеме изцяло ценовото
натоварване. Друга тенденция и в този бранш е все по-намаляващата работна ръка.

Безалкохолни напитки

Повишена култура на потребление, насочена към консумация на по-здравословни напитки с ясен произход и търговска
марка, отчита Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България. В бранша са инвестирани над 450
млн. долара в последните 12-13 години. Има изградена материална база за производството на всички видове напитки –
газирани, бутилирани води, плодови сокове, функционални.
Големи инвестиции бяха направени и в предприятия за производство на опаковки.
Важни събития за сектора са влизането на нови чуждестранни играчи. Австрийската „Соравия груп“ стана собственик на
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Το σημαντικότερο γεγονός για τους αρτοποιούς και τους παραγωγούς αρτοποιημάτων ήταν η παγκόσμια κρίση του κλάδου. Η
μικρότερη κατά 50% εσοδεία δημητριακών προκάλεσε πέρυσι
πρωτόγνωρο άλμα των τιμών του αλεύρου. Σαν αποτέλεσμα
οι τιμές του ψωμιού σημείωσαν ρεκόρ στη Βουλγαρία.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία των μητρώων του
Υπουργείου Υγείας στη χώρα υπάρχουν περίπου 4.000 παραγωγοί, όμως λείπουν αξιόπιστα στοιχεία πόσοι απ’ αυτούς
είναι πραγματικά ενεργοί. Σύμφωνα με τις κλαδικές συντεχνίες γύρω στα 10-15% των μικρών φούρνων έκλεισαν το 2007
ελλείψει επαρκών κεφαλαίων κίνησης για να αγοράσουν τη
σημαντικά ακριβότερη πρώτη ύλη.
Κατά περιόδους στον κλάδο αυτό μαίνονταν πόλεμοι
τιμών. Τα τελευταία χρόνια είναι έκδηλη η τάση μειωμένης
κατανάλωσης ψωμιού. Η εξήγηση αναζητείται τόσο στην επιδίωξη πιο ποικιλόμορφης διατροφής, όσο και στη μειωμένη
ποιότητα μερικών προϊόντων σε σχέση με την αγοραστική
δυνατότητα του πληθυσμού.

Η κονσερβοποιϊα

Πάνω από 40% των πωλήσεων βουλγαρικής κονσέρβας προορίζονται για εξαγωγές στη Γερμανία, Ελλάδα και Ρουμανία,
όπως δείχνουν τα στοιχεία του Συνδέσμου μεταποίησης οπωροκηπευτικών της Βουλγαρίας. Οι σοβαρές αλλαγές στον τομέα αυτό σημειώθηκαν πριν από τέσσερα-πέντε χρόνια, όταν
άρχισε η εισαγωγή συστημάτων ασφαλείας και ελέγχου της
ποιότητας των προϊόντων καθώς και ο εκσυγχρονισμός της
παραγωγής. Όμως η ανάπτυξη του κλάδου είχε πιο πολύ εξελικτικό χαρακτήρα.
Χαρακτηριστική ιδιαιτερότητα της Βουλγαρίας είναι η
σπιτική κονσερβοποίηση, η οποία ετησίως αγγίζει γύρω στα
300 εκατ. βαζάκια. Αυτή η ποσότητα ξεπερνάει δύο φορές των
όγκο παραγωγής των μονάδων βιομηχανικής κονσερβοποιίας
στη χώρα. Σαν αποτέλεσμα αυτού του ανταγωνισμού οι παραγωγοί προσφέρουν όλο και περισσότερες κονσέρβες με γεύση
πολύ παρόμοια εκείνων της σπιτικής παραγωγής.
Και στον τομέα αυτό το πρόβλημα ειναι στις πρώτες ύλες. Η
ποσότητα των βουλγαρικών φρούτων και λαχανικών δεν αρκεί
για να καλυφθούν οι ανάγκες των μονάδων μεταποίησης, ενώ η
ποιότητα είναι κακή. Γι’ αυτό εισάγονται λαχανικά κυρίως από
τα Σκοπια και την Τουρκία. Παρόλο που το 2007 οι τιμές των
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πρώτων υλών αυξήθηκαν, οι τιμές της κονσέρβας δεν επηρεάστηκαν ανάλογα. Η αιτία είναι ότι η αγορά αδυνατεί να απορροφήσει πλήρως την επιβάρυνση των τιμών. Άλλη μία τάση, η
οποία παρατηρείται στον κλάδο αυτό είναι τα εργατικά χέρια
που όλο και λιγοστεύουν.

Αναψυκτικά

„Девин“. „Кока Кола ХБК България“ закупи бутилиращата компания „Минерални води Банкя“. Полската „Маспекс“ притежава „Литекс Джус“. Американската „Пепси Америкас“ навлезе на
пазара чрез създаденото смесено дружество Quadrant European
Beverages, което придоби 99% от дистрибутора на „Пепси“ за
България – „Агрима“. Водещата марка за вода „Девин“ направи
първично публично предлагане и излезе на фондовата борса.
Характерна за 2007 г. е продължилата тенденция за намаляване броя на фирмите, които произвеждат напитки – от 640 на
310 само за две години.
Отварянето на пазарите се отрази най-добре на компаниите,
които бутилират натурални минерални води, тъй като отпаднаха някои специфични изисквания за свободното движение
на тези продукти. Секторът отчита 18% ръст в потреблението
на безалкохолни напитки за 2007 г. Това е с 34 литра повече на
глава от населението в сравнение с 2006 г. На пазара са реализирани общо 1658 млн. литра безалкохолни напитки, които по
цени на дребно са за близо 1309 млн. лева.

Вино

През 2007 г. се задълбочи дебатът за бъдещето на европейското вино и съдбата на европейските лозарски региони. Европа призна, че се нуждае от реформа в сектор „Вино“, засягаща
най-основните механизми за управление и регулация на пазара.
Затова предизвикателство пред българските винопроизводители бе присъединяването към европейския пазар в момент на
цялостна ревизия на досегашната политика и преминаването
към по-пазарно ориентирано регламентиране на сектора.
Регистрираните производители на вино в Националната лозаро-винарска камара (НВЛК) са 274. Според данните
в подадените декларации произведеното вино от кампания
2007/2008 е в размер на 1.4 милиона хектолитра. През първите девет месеца на 2007 г.
са изнесени общо 857 хил.
хектолитра вина, което е с
около 21% повече в сравнение с достигнатите 711 хил.
хектолитра за същия период
на 2006 г. Най-голям дял в износа за деветмесечието заемат
бутилираните вина (80%) по данни на НЛВК. Русия заема

Την αυξημένη κουλτούρα κατανάλωσης, η οποία
στρέφεται στην κατανάλωση πιο υγιεινών ποτών
καθαρής προέλευσης και
εμπορικής επωνυμίας, παρατήρησε ο Σύνδεσμος παραγωγών αναψυκτικών της Βουλγαρία. Τα τελευταία 12-13 χρόνια
στον κλάδο αυτό έχουν επενδυθεί πάνω από 450 εκατ. δολλάρια. Υπάρχει υλική βάση για την παραγωγή όλων των ειδών
αναψυκτικών: αεριούχων, εμφιαλωμένων επιτραπέζιων νερών,
χυμών φρούτου. Μεγάλες επενδύσεις πραγματοποιήθηκαν
και σε επιχειρήσεις παραγωγής συσκευασιών. Σημαντικό γεγονός στον τομέα αυτό ήταν η εμφάνιση νέων ξένων παικτών.
Η αυστριακή «Soravia Group» έχει γίνει ήδη ιδιοκτήτρια της
«Ντέβιν». Η «Coca Cola ΗΒC Βουλγαρίας» αγόρασε την εταιρεία εμφιάλωσης «Mineralni vodi Bankya». Η πολωνική «Μάσπεξ» είναι ιδιοκτήτρια της «Litex Juice». Η αμερικανική «Pepsi
Americas» μπήκε στην αγορά μέσω της συσταθείσας μεικτής
εταιρείας «Quadrant European Beverages», η οποία απέκτησε
9% του διανομέα της «Pepsi» για τη Βουλγαρία, την «Αγκρίμα».
Η ηγέτιδα μάρκα ανάμεσα στα επιτραπέζια νερά, η «Ντέβιν»,
έκανε την πρώτη δημόσια προσφορά της και εμφανίστηκε στο
χρηματιστήριο αξιών.
Χαρακτηριστική για το 2007 είναι η συνεχιζόμενη τάση
μείωσης του αριθμού των εταιρειών, οι οποίες παράγουν αναψυκτικά – από 640 σε 310 μόνο μέσα σε δύο χρόνια.
Το άνοιγμα των αγορών επηρέασε πιο ευνοϊκά τις εταιρείες
που εμφιαλώνουν μεταλλικό νερό, επειδή καταργήθηκαν ορισμένες ειδικές απαιτήσεις για την ελεύθερη διακίνηση αυτών
των προϊόντων. Στον κλάδο σημειώθηκε 18% αύξηση της κατανάλωσης αναψυκτικών για το 2007. Αυτό σημαίνει κατά 34
λίτρα περισσότερη κατά κεφαλήν κατανάλωση σε σύγκριση
με το 2006. Στην αγορά διατέθηκαν συνολικά 1658 εκατ. λίτρα
αναψυκτικών, ποσότητα η οποία σε λιανικές τιμές μεταφράζεται
σε περίπου 1309 εκατ. λέβα.
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Το κρασί

първо място сред експортните пазари за бутилирани вина през деветмесечието на 2007 г. с дял от 68%. Основни
пазари за българските вина са също Полша, Великобритания, Чехия, Литва, Германия, Швеция, Латвия, Естония,
Белгия, Словакия, Канада, Беларус, Нидерландия, Норвегия, Финландия.

Бира

В страната се предлагат над 65 асортимента светло и тъмно
пиво и се произвеждат осем лицензни марки. През 2007 г.
на пазара се появиха нови производства и марки: „Царско
светло“ (марка на СBA), „Болярка Вайс“ и „Пети океан“ –
жива бира, произвеждани от „Болярка ВТ“; „Загорка Голд“
на „Загорка“, Аstika Fine Quality на „Каменица“; Holsten на
„Карлсберг България“, „София“ и „Мизия“ на „Ломско пиво“.
От октомври 2007 „Болярка ВТ“ започна да дистрибутира на
българския пазар световния бранд Warsteiner; „Карлсберг
България“ предлага в страната Budweiser, а чрез „Каменица“
Bеck’s Green Lemon стига до българския потребител.
През последните три години индустрията бележи устойчив ръст в годишните продажби на пиво. През 2007 г. производството на бира е нараснало с 9 процента в сравнение с
2006 г., съобщиха от Съюза на пивоварите. Произведени са
общо 5.686 млн. хектолитра пиво. На глава от населението
се падат по 74 литра бира срещу 69 литра за 2006 г. Производителите са изнесли 58 000 хектолитра, което е с около
80 на сто повече от износа през 2006 г.
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Το 2007 εντάθηκε η δημόσια συζήτηση για το μέλλον των
ευρωπαϊκών κρασιών και την τύχη των ευρωπαϊκών οινοπαραγωγικών περιοχών. Η Ευρώπη παραδέχθηκε, ότι είναι απαραίτητη η μεταρρύθμιση στην οινοποιϊα, αναφορικά με τους
βασικούς μηχανισμούς διαχείρισης και ρύθμισης της αγοράς.
Για το λόγο αυτό η πρόκληση που αντιμετώπισαν οι βούλγαροι παραγωγοί ήταν η ένταξη στην ευρωπαϊκή αγορά σε μία
στιγμή συνολικής αναθεώρησης της μέχρι τώρα πολιτικής και
βέβαια η μετάβαση σε μία ρύθμιση του κλάδου σύμφωνα με
τους κανόνες της αγοράς.
Οι καταχωρημένοι στο Εθνικό Επιμελητήριο ΑμπελουργώνΟινοποιών (ΕΕΑΟ) οινοπαραγωγοί αριθμούν 274. Σύμφωνα
με τα στοιχεία των δηλώσεων που υποβλήθηκαν, η ποσότητα
του κρασιού που παρήγαγαν κατά την καμπάνια του 2007/2008
ανέρχεται σε 1.4 εκατ. εκατόλιτρα. Τους πρώτους εννέα μήνες
του 2007 εξήχθησαν συνολικά 857 χιλ. εκατόλιτρα οίνου, κατά
21% περισσότερο σε σύγκριση με τα 711 χιλ. εκατόλιτρα για
την ίδια περίοδο του 2006. Μεγαλύτερο μερίδιο στις εισαγωγές
για τους πρώτους εννέα μήνες καταλαμβάνουν τα εμφιαλωμένα
κρασιά (80%), σύμφωνα με στοιχεία του ΕΕΑΟ. Η Ρωσία κατατάσσεται πρώτη στις αγορές εξαγωγών εμφιαλωμένων κρασιών
για τους πρώτους εννέα μήνες του 2007 με μερίδιο 68%. Σημαντικές αγορές για τα βουλγάρικα κρασιά είναι επίσης εκείνες της
Πολωνίας, Μεγάλης Βρετανίας, Τσεχίας, Λιθουανίας, Γερμανίας,
Σουηδίας, Λεττονίας, Εσθονίας, Βελγίου, Σλοβακίας, Καναδά,
Λευκορωσίας, Ολλανδίας, Νορβηγίας και Φιλανδίας.

Η ζυθοποιία

Στη χώρα προσφέρονται περισσότερες από 65 μάρκες ξανθής και
σκούρας μπίρας και παράγονται οκτώ licensed brands. Το 2007
στην αγορά εμφανίστηκαν νέες παραγωγές και μάρκες: «Tsarsko
svetlo» (brand της СBA), «Boliarka Weiss», «Peti ocean» – η
λεγόμενη ζωντανή μπίρα, που παράγεται από τη «Boliarka ВТ»,
η «Zagorka Gold» της «Zagorka», η «Аstika Fine Quality» της
«Kamenitsa», η Holsten της «Carlsberg Βουλγαρίας», η «Sofia»
και «Mizia» της «Lomsko pivo». Από τον Οκτώβριο του 2007
η «Boliarka ВТ» άρχισε να διανέμει στη βουλγαρική αγορά την
παγκοσμίου φήμης μάρκα «Warsteiner». Η «Carlsberg Βουλγαρίας» προσφέρει στη χώρα τη «Budweiser», ενώ με το δίκτυο
διανομής της «Kamenitsa» η «Bеck’s Green Lemon» έφτασε και
στον βούλγαρο καταναλωτή.
Τα τελευταία τρία χρόνια η ζυθοποιία σημειώνει σταθερούς
ρυθμούς ανάπτυξης όσον αφορά τις ετήσιες πωλήσεις ζύθου. Το
2007 η παραγωγή μπίρας αυξήθηκε κατά 9 % σε σύγκριση με το
2006, όπως έγινε γνωστό από το Σύνδεσμο Ζυθοποιών. Παρήχθησαν συνολικά 5.686 εκατ. εκατόλιτρα ζύθου. Κατά κεφαλήν
του πληθυσμού αναλογούν 74 λίτρα μπίρας έναντων 69 λίτρων
για το 2006. Οι παραγωγοί έχουν εξάγει 58.000 εκατόλιτρα, δηλαδή με περίπου 80% περισσότερα από για το 2006.

ПОСОКИ
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ПЛОВДИВСКА
ОБЛАСТ –
ЗЕМЯ НА
КРЪСТОПЪТ
Η περιοχή του Πλόβντιβ:
γη σε σταυροδρόμι

П

огледната върху картата на България, Пловдивска област прилича на рядко екзотично цвете, вкоренено сякаш в Родопите, разцъфтяващо и плодоносещо в частта на Тракийската низина и около главния
град Пловдив и опиращо с върха си в полите на Стара
планина. Разположена в центъра на Южна България,
Пловдивска област по територия е четвърта сред 28те области на България, но втора по население след
столицата със своите над 710 000 жители. Между 18-те
общини в областта най-голяма е метрополията Пловдив с над 340 000 жители, а най-малка е планинската
Лъки с над 4000 души. Пловдив е припознаван за „културната столица на България“. Но за да добие тази си
слава един от най-старите градове на Европа, равен
по възраст на митичната Троя, без съмнение му е помогнало кръстопътното място.

Някога градът се е намирал на римската Виа милитарис
(Военния път), днес през него минава международният път
Е 80 и трасетата на т. нар. ЕТК (трансевропейски коридори)
№ 4 и № 8. И в античността, и днес градът е пресичан от важни международни пътни артерии, които свързват Изтока
с Европа, Балтика със Средиземноморието, Черно море с
Адриатика. През Пловдивска област преминават основни
пътища, свързващи Източна със Западна България по автомагистралите „Тракия“ и „Марица“, както и пътят към
родопската част и турската граница. Освен средище на активен жп (най-гъсто изградената жп мрежа в страната) и ав-
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Αν κοιτάξετε τον χάρτη της Βουλγαρίας, η περιοχή του
Πλόβντιβ θυμίζει σπάνιο εξωτικό λουλούδι, το οποίο σαν
να έχει τις ρίζες του στη Ροδόπη, ανθίζει και καρποφορεί
στη Θρακική πεδιάδα και γύρω από την κεντρική πολή του
Πλόβντιβ, ενώ αγγίζει με τη άκρη του τους πρόποδες του
Αίμου. Ευρισκόμενη στη Νότιο Βουλγαρία, η περιοχή του
Πλόβντιβ καταλαμβάνει τέταρτη θέση ανάμεσα στις 28 περιοχές της Βουλγαρίας ως προς την εδαφική της έκταση,
όμως δεύτερη ως προς τον πληθυσμό της, μετά την πρωτεύουσα Σόφια, με τους πάνω από 710.000 κατοίκους της.
Ανάμεσα στους 18 δήμους της περιοχής ο μεγαλύτερος είναι εκείνος της μητρόπολης Πλόβντιβ με περισσότερους
από 340.000 κατοίκους, ενώ ο μικρότερος είναι ο ορεινός
δήμος Λάκι με πάνω από 4.000 κατοίκους. Το Πλόβντιβ
έχει αναγνωριστεί και ως «πολιτιστική πρωτεύουσα» της
Βουλγαρίας. Όμως για να κατακτήσει αυτή τη φήμη της
μία από τις αρχαιότερες πόλεις της Ευρώπης, η οποία έχει
την ίδια ηλικία με εκείνη της μυθικής Τροίας, αναμφίβολα
έχει συμβάλλει η θέση της σε σταυροδρόμι.
Κάποτε η πόλη βρισκόταν πάνω στην ρωμαϊκή Via militaris
(Στρατιωτική οδό), σήμερα μέσα από αυτήν περνάει ο διεθνής
οδικός άξονας Е 80, και οι διαδρομές των λεγόμενων πανευρωπαϊκών διαδρόμων № 4 και №8. Τόσο στην αρχαιότητα, όσο και
σήμερα η πόλη διασχίζεται από σημαντικές οδικές αρτηρίες, οι
οποίες συνδέουν την Ανατολή με την Ευρώπη, τη Βαλτική με τη
Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα με την Αδριατική. Την περιφέρεια
του Πλόβντιβ διασχίζουν βασικοί οδικοί άξονες, που συνδέουν
την Ανατολική με τη Δυτική Βουλγαρία στους αυτοκινητόδρομους
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тобусен транспорт в Пловдив функционират още свободна
безмитна зона, митнически терминал, най-голямото карго
летище на Балканите и митница, обслужваща голяма част
от Южна България.
Благоприятният климат и географското положение са
решаващи за развитието на областта. Пловдивска област
е основен аграрно-промишлен район на България. В нея
са съсредоточени 1/7 от обработваемата земя, 12% от материалните дълготрайни активи и 14% от трудовите ресурси на България. Един от основните показатели, характеризиращи икономическата инфраструктура в региона, е
нейната многоотрасловост. Своя дял за това имат фирми и
промишлени предприятия, които работят в общо 16 бранша. Най-висок дял има хранително-вкусовата промишленост, която дава 26% от промишленото производство на
града и областта. Следват цветната металургия, машиностроенето и металообработването, целулозно-хартиената
промишленост, добивът и обработването на дървесина и т.
н. Силните страни на индустриалния сектор на Пловдивска област се крият в отраслите, които са с най-добри възможности за технологично обновяване и приспособяване
към пазарните условия и европейските стандарти. Това са
някои от производствата на хранително-вкусовата промишленост, парфюмерийно-козметичната, текстилната,
обувната... Възможностите за развитие на индустриалното производство в Пловдив и областта предизвикват засилен интерес и у чуждестранните инвеститори, сред които
са световноизвестните фирми „Шел“ – Великобритания –
Холандия, „Интербрю“ – Белгия, „Сокотаб“ – Швейцария,
„Булсафил“ – Италия, ЕVN – Австрия, търговските вериги „Метро“ и „Кауфланд“ – Германия и „Билла“ – Австрия.
С инвестицията си от 50 млн. USD в новоизградения завод
за производство на хладилници „Либхер“ е един от най-големите инвеститори в България за 2000 г.
Пловдив е привлекателен за инвестиции, но най-динамичен в последните години е ръстът на инвестициите в съседната община „Марица“ (особено в района на селата Радиново-Бенковски-Царацово-Костиево, както и в района
на Рогош-Скутаре) заради близостта до областния център
и автомагистрала „Тракия“. Привлечените инвестиции на
територията на община Марица са над 101 млн. евро и тя е
водеща в страната по чуждестранни инвестиции на глава от
населението. Там и в района на община Куклен се създават
нови промишлено-търговски зони.
Пловдив има три константни величини – реката, хълмовете и Стария град. В последните 116 години към тях се
прибави и Международният панаир. Търговско средище
от надрегионален мащаб със своята площ от 352 000 кв. м и
19 многофункционални изложбени палати, в чиито близо
40 многобраншови панаири и специализирани изложения
се срещат фирми и държави от Европа, Азия, Америка. На
пролетния панаир 2006-а за първи път страна партньор бе
Гърция. Като прибавим към тези специфики и уникалния за
Балканския полуостров гребен канал, става ясно защо приоритетен за Пловдив е туризмът – исторически, културен,
конгресен, спортен... За Пловдивска област в това число и
балнеоложкият туризъм с наличието на балнеоложките ку-
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«Τράκια» και «Μαρίτσα», καθώς και ο δρόμος προς τη Ροδόπη
και τα σύνορα με την Τουρκία. Εκτός από πολυσύχνατοσ σιδηροδρομικός κόμβος (εδώ βρίσκεται το πιο πυκνό σιδηροδρομικό
δίκτυο στη χώρα) και κόμβος δικτύου λεωφορειακών γραμμών,
στο Πλόβντιβ λειτουργούν ακόμη Ελεύθερη Αδασμολόγητη Ζώνη,
Τελωνειακός `Τερματικός Σταθμός, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο
φορτίων (cargo) στα Βαλκάνια και τελωνείο που εξυπηρετεί το
μεγαλύτερο μέρος της Νότιας Βουλγαρίας.
Το εύκρατο κλίμα και η γεωγραφική θέση έχουν καίρια σημασία για την ανάπτυξη της περιοχής. Η Περιφέρεια του Πλόβντιβ
είναι μία από τις βασικές αγροτικές και βιομηχανικές περιοχές της
Βουλγαρίας. Εδώ συγκεντρώνονται το 1/7 της καλλιεργήσιμης
γης, το 12 % και το 14% του εργατικού αποθέματος της Βουλγαρίας. Ένας από τους βασικούς δείκτες, που χαρακτηρίζουν την
οικονομική υποδομή στην περιοχή, είναι η πολυκλαδικότητά της.
Μερίδιο σ’ αυτό αναλογεί σε εταιρείες και βιομηχανικές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε συνολικά 16 κλάδους.
Μεγαλύτερο μερίδιο αναλογεί στη βιομηχανία τροφίμων, η οποία
παράγει το 26% των βιομηχανικών προϊόντων της πόλης και της
περιοχής. Ακολουθούν η έγχρωμη υαλουργι, μεταλλουργία, οι
μηχανοκατασκευές και η επεξεργασία μετάλλων, η βιομηχανία
χαρτιού, η υλοτομία η ξυλεία κ.α. Οι δυνατές πλευρές του βιομηχανικού τομέα της περιοχής του Πλόβντιβ κρύβονται στους
κλάδους, οι οποίοι, διαθέτουν τις καλύτερες δυνατότητες τεχνολογικής ανανέωσης και προσαρμογής στις συνθήκες αγοράς και
στις ευρωπαϊκες προδιαγραφές. Πρόκειται για την βιομηχανία
τροφίμων, την αρωματοποιία και τη βιομηχανία καλλυντικών, την
υφαντουργία και την υποδηματοποιϊα. Οι δυνατότητες ανάπτυξης και η βιομηχανική παραγωγή στο Πλόβντιβ και στην περιοχή,
προκαλούν το αυξημένο ενδιαφέρον και των ξένων επενδυτών,
ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονται παγκοσμίως γνωστές
Εταιρείες: η αγγλοολλανδική «Shell», η βελγική «Interbrew», η
ελβετική «Sokotab», η ιταλική «Bulsafil», η αυστριακή ЕVN, οι
γερμανικές αλυσίδες εμπορικών καταστημάτων «Metro» και
«Kaufland» και η αυστριακή «Billa». Με την επένδυσή της αξίας
πάνω των 50 εκατ.δολ. ΗΠΑ στο νεόδμητο εργοστάσιο παραγωγής ψυγείων, η «Liebher» είναι ένας από τους μεγαλύτερους
επενδυτές στη Βουλγαρία για το 2000.
Το Πλόβντιβ είναι ελκυστικό για τους επενδυτές, όμως πιο
δυναμικό τα τελευταία χρόνια είναι το μέγεθος των επενδύσεων στον γειτονικό δήμο «Μαρίτσα» (ιδιαίτερα στην περιοχή των
χωριών Ραντίνοβο-Μπενκόφσκι-Τσαράτσοβο-Κωστίεβο, καθώς
και στην περιοχή των Ρόγκος-Σκούταρε) λόγω της εγγύτητας
του κέντρου της περιφέρειας και του αυτοκινητόδρομου «Τράκια». Οι επενδύσεις που προσελκύστηκαν στον δήμο Μαρίτσα
ανέρχονται σε πάνω των 101 εκατ. ευρώ και ο ίδιος κατατάσσεται πρώτος σε επενδύσεις κατά κεφαλήν. Εκεί, καθώς και στην
περιοχή του δήμου Κούκλεν, δημιουργούνται νέες βιομηχανικές
και εμπορικές ζώνες.
Το Πλόβντιβ έχει τρεις σταθερές: το ποτάμι, οι λόφοι και
η Παλιά πόλη. Τα τελευταία 116 χρόνια σ’ αυτές προστέθηκε
και η Διεθνής Εμπορική Έκθεση του Πλόβντιβ. Εμπορικός
κόμβος που ξεπερνά την περιφερειακή κλίμακα με την έκτασή
του των 352.000 τετρ.μ. και τα 19 πολυλειτουργικά εκθεσιακά
περίπτερά του, στις περίπου 40 πολυκλαδικές εκθέσεις και στις
εξειδικευμένες εκθέσεις του οποίου απαντώνται εταιρείες και
χώρες από την Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική. Στην εαρι-
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рорти Хисар – село Баня и по-малките Песнопой и Красново в северната и Нареченски бани в южната част на територията й. Термалното находище на Хисар се състои от 22
извора, от които 6 са получени при дълбоки сондажи. Найгорещи са естествените извори „Парилките“ и „Момина баня“. Районът на Пловдив е прочут и с десетките тракийски
гробници. Те представляват неизчерпаема съкровищница,
поднасяща постоянни изненади на археолозите, които ги
проучват. Най-известната от тях, обявена за паметник от
световно значение на ЮНЕСКО, е Казанлъшката гробница, а от последните години и тракийският култов комплекс
край село Старосел.
В областния град Пловдив функционират 6 държавни
висши учебни заведения – Пловдивският университет, Аграрният университет, Университетът по хранителни технологии, Медицинският университет, Академията за музикално,
танцово и изобразително изкуство, Техническият университет – филиал Пловдив. Освен това частните Висше училище „Земеделски колеж“ и Европейски колеж по икономика
и управление, държавният Медицински колеж. В тях освен
българи се учат и доста чужденци.
Център на богат духовен живот, Пловдив е записал
много „първи“ събития в своята история – в него е създаден първият български професионален театър, първото българско книгоиздателство, първият конгрес на стенографите и първата художествена изложба в България,
първата пивоварна фабрика в страната и първият полетял с балон българин... Тук се намира втората по възраст
и по значение (след Националната библиотека в столицата) Народна библиотека „Иван Вазов“. Провеждат се над
20 международни и национални фестивали, между които
Международен фестивал на камерната музика, Международен телевизионен фестивал „Златната ракла“, Международен театрален фестивал „Сцена на кръстопът“, оперен
фестивал на Античния театър, Националните есенни изложби в Стария град, Национален фестивал на неигралния филм „Златният ритон“ и редица други.
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νή έκθεση του 2006 για πρώτη φορά χώρα-εταίρος ήταν
η Ελλάδα. Αν προσθέσουμε
στις ιδιομορφίες αυτές και το
μοναδικό για τη Βαλκανική
χερσόνησο κανάλι κωπηλασίας γίνεται κατανοητό γιατί ο
τουρισμός, ιστορικός, πολιτιστικός, συνεδριακός, αθλητικός, αποτελεί προτεραιότητα
για το Πλόβντιβ. Για την περιοχή του Πλόβντιβ, συμπεριλαμβανομένου και των spa
και του τουρισμού με την εκεί
παρουσία των ιαματικών λουτρών στο Χισάρ και στο χωριό Μπάνια και τα μικρότερα
Πεσνοπόι και Κρασνόβο πιο
βόρεια και τα ιαματικά λουτρά
του Ναρέτσεν νότια στην περιοχή της. Οι θερμές ιαματικές πηγές στο Χισάρ αριθμούν 22
πηγές, από τις οποίες έξι αποκαλύφθηκαν ύστερα από γεωτρήσεις σε βάθος. Πιο ζεστές είναι οι φυσικές πηγές «Παρίλκιτε» και
«Μόμινα μπάνια». Η περιοχή του Πλόβντιβ φημίζεται για τους
δεκάδες θρακικούς τάφους. Οι ίδιοι αποτελούν ένα ανεξάντλητο
θησαυροφυλάκιο, το οποίο μονίμως προκαλεί εκπλήξεις στους
αρχαιολόγους που τους ερευνούν. Ο πιο γνωστός απ’ αυτούς,
ο οποίος έχει ανακηρυχθεί Μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, είναι ο θωλοτός τάφος στο
Καζανλάκ, ενώ τα τελευταία χρόνια και το θρακικό λατρευτικό
συγκρότημα κοντά στο χωριό Σταροσέλ.
Στην πόλη Πλόβντιβ, κέντρο της περιφέρειας, λειτουγούν
έξι ανώτατατα κρατικά εκπαιδευτικά ιδρύματα: το πανεπιστήμιο
«Παίσιος ο Χιλανδάριος», το Αγροτικό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Τεχνολογιών Διατροφής, το Ιατρικό Πανεπιστήμιο,
η Ακαδημία Μουσικής, Χορού και Εικαστικών Τεχνών, και το
Τεχνικό Πανεπιστήμιο (παράρτημα του Πλόβντιβ). Εκτός από
αυτό, λειτουργούν οι ιδιωτικές Ανώτατη Σχολή «Αγροτικό Κολλέγιο» και το Ευρωπαϊκό κολλέγιο οικονομίας και διαχείρισης,
το κρατικό Ιατρικό κολλέγιο. Σ’ αυτά, εκτός από Βούλγαρους,
σπουδάζουν και αρκετοί ξένοι φοιτητές.
Κέντρο πλούσιας πνευματικής ζωής, το Πλόβντιβ στάθηκε
πρωτοπόρο ως προς πολλά γεγονότα στην ιστορία της χώρας.
Εδώ έγινε το πρώτο βουλγάρικο επαγγελματικό θέατρο, ο πρώτος βουλγάρικος εκδοτικός οίκος, το πρώτο συνέδριο των στενογράφων, η πρώτη εικαστική έκθεση στη Βουλγαρία, το πρώτο
εργοστάσιο ζυθοποιϊας στη χώρα και ο πρώτος Βούλγαρος που
πέταξε με αερόστατο! Εδώ βρίσκεται η δεύτερη χρονολογικά
και ως προς τη σημασία της (μετά την Εθνική Βιβλιοθήκη στην
πρωτεύουσα) Εθνική βιβλιοθήκη «Ιβάν Βάζοβ». Διεξάγονται
περισσότερα από 20 διεθνή και εθνικά φεστιβάλ, μεταξύ των
οποίων το Διεθνές φεστιβάλ μουσικής δωματίου, το Διεθνές
φεστιβάλ τηλεοπτικών παραγωγών «Το χρυσό κιβώτιο», το Διεθνές θεατρικό φεστιβάλ «Σκηνή σε σταυροδρόμι», το φεστιβάλ
όπερας στο Αρχαίο θέατρο, οι Εθνικές φθινοπωρινές εκθέσεις
στην Παλιά πόλη, το Εθνικό φεστιβάλ κινηματογράφου «Το
χρυσό ρυτό» και πολλά άλλα.
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Инж. Тодор Петков,
областен управител
на Пловдивска област:

ИНФРАСТРУКТУРАТА
И КОМУНИКАЦИИТЕ
СА ПРИОРИТЕТ
Μηχ. Τόντορ Πετκόβ, Περιφερειάρχης
της Περιφέρειας του Πλόβντιβ: ΟΙ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΊΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
С какво Пловдивска област е интересна за българските и чуждестранните инвеститори?
Наша главна задача е да я направим интересна и привлекателна за инвеститорите. За да бъде такава, тя трябва
да има развита инфраструктура. И това е задача № 1. При
добре развита инфраструктура ще има предприемачи, инвеститори, които ще искат да развиват бизнеса си на тази
територия. Това означава, че за жителите на Пловдивска
област ще има създадени работни места, които при съвременните условия няма как да не бъдат на основата на
иновационни технологии, на основата на постиженията
на научно-техническия прогрес към днешно време, което пък автоматично води до очакването, че заплащането
на хората, заети в едно такова производство, ще бъде повисоко. Всичко в крайна сметка е свързано със стандарта
на населението. И за този стандарт инфраструктурата се
явява като условие № 1. Ето защо приоритет в работата
на правителството и на областното ръководство, което е
представител на държавата тук, е развитието преди всичко на инженерната инфраструктура, но и не само.
Кои са другите проекти, по които се работи и ще
се работи в близка перспектива в Пловдивска област?
В усвояването на еврофондовете по схемата на ЕС
бенефициенти могат да бъдат общините като публични
субекти, може да бъде бизнесът, могат да бъдат и смесените публично-частни партньорства. Опитът досега е

Πος η περιοχή του Πλόβντιβ παρουσίαζει ενδιαφέρον για
τους Βούλγαρους και τους ξένους επενδυτές;

Ο κύριος σκοπός μας είναι να κάνουμε την περιοχή ενδιαφέρουσα και ελκυστική για τους επενδυτές. Για να γίνει αυτό πρέπει
να υπάρχουν ανεπτυγμένες υποδομές. Αυτό αποτελεί καθήκον υπ’
αριθμόν 1. Αν υπάρχουν καλά ανεπτυγμένες υποδομές, θα βρεθούν
επιχειρηματίες, επενδυτές, οι οποίοι θα επιθημούν να αναπτύξουν
επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι για
τους κατοίκους της περιοχής του Πλόβντιβ θα δημιουργηθούν νεες
θέσεις εργασίας, οι οποίες στις σύγχρονες συνθήκες του ενίμερα
δεν μπορούν να μην βασίζονται σε καινοτόμες τεχνολογίες, σε επιτεύγματα της επιστημονικής και τεχνικής προόδου, κάτι το οποίο
αυτόματα οδηγεί στην προσδοκία ότι όσοι απασχολούνται σε μία
τέτοια παραγωγή θα αμοίβονται καλύτερα. Σε τελευταία ανάλυση
όλα είναι συνάρτηση του βιωτικού επιπέδου του πληθυσμού. Και για
το βιωτικό επίπεδο αυτό οι υποδομές προκύπτουν ως υπ’ αριθμόν 1
όρος. Να γιατί προτεραιότητα για την κυβέρνηση και για την ηγεσία
της περιφέρειας, που εκπροσωπεί το κράτος εδώ, είναι προπαντώς
η ανάπτυξη των μηχανολογικών υποδομών, και όχι μόνο.
Ποιά άλλα σχέδια, υπάρχουν σε εξέλιξη ή θα υπάρξουν στο
προσεχές μέλλον στην περιοχή του Πλόβντιβ;

Στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων βάσει του σχεδιαγράμματος της ΕΕ δικαιούχοι μπορούν να είναι τόσο οργανισμοί
δημοσίου δικαίου, ιδιωτικές επιχειρήσεις, καθώς και μεικτές συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η πείρα μέχρι στιγμής έδειξε, ότι
οι δήμοι είναι οι υπ’ αριθμόν 1 δικαιούχοι στην απορρόφηση των
ευρωπαϊκών κονδυλίων. Σε δεύτερη θέση έρχονται οι λεγόμενες
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показал, че общините са № 1 като бенефициенти по усвояване на европейски пари. На второ място са т. нар.
публично-частни партньорства, публично-частни дружества, които набират все повече мощ в другите европейски
страни. У нас все още нямаме достатъчно сериозен опит.
Главната задача и интерес на общините е регионалното
развитие или изпълнението на общинските планове за
развитие, които бяха приети преди две години. В полезрението на публично-частните партньорства ще бъдат
онези проекти, които са непосилни само за една община,
които биха били междуобщински проекти или са от така наречените мегапроекти. Такъв пример мога да дам с
водоснабдяването на Пловдив и Пловдивско от язовир
„Въча“, един проект, който по предварителни данни ще е
над 250 милиона лева. Това очевидно не е по силите само на Пловдивската община. Тук трябва да има намеса и
държавата с нейно съфинансиране, от една страна, както
и с някои допълнителни мерки по преструктуриране на
дружество „В и К“, но от друга страна, трябва да участва и предприемач, инвеститор. В досегашните разговори мощни инвеститори и инвестиционни групировки от
Америка и от Германия, от Италия и Франция проявяват
интерес към такъв мегапроект. С него ние ще постигнем
двоен ефект – хората ще пият качествена, добра вода,
тъй като съвременното разбиране е, че трябва да се пият повърхностни води, а в Пловдив и около Пловдивско
се пият подпочвени води. От една страна, ще има социален ефект, от друга – инвеститорите ще търсят защита на
своя интерес. Тук обаче, тъй като става дума за вода, за
нещо, което е жизнено необходим продукт, преструктурирането на дружество „В и К“ е възможност то да бъде
като елемент на сделка, на договореност, на концесия, да
речем. И това ще повиши интереса на евентуалния ин-
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συμπράξεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οι οποίες κερδίζουν όλο και μεγαλύτερο έδαφος στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Στη
χώρα μας δεν έχουμε αποκτήσει ακόμη επαρκή και σοβαρή πείρα.
Κύριος σκοπός και ενδιαφέρον για τους δήμους παρουσιάζει η περιφερειακή ανάπτυξη ή η υλοποίηση των δημοτικών προγραμμάτων
ανάπτυξης, τα οποία εγκρίθηκαν πριν από δύο χρόνια. Στο πεδίο
της σύμπραξης μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα βρίσκονται
τα έργα εκείνα τα οποία δεν είναι εφικτά για τις δυνάμεις ενός και
μόνου δήμου, και τα οποία θα ήταν κοινά έργα μεταξύ δήμων ή θα
ανήκουν στα λεγόμενα μεγασχέδια. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι
η υδροδότηση του Πλόβντιβ και της περιοχής από την τεχνιτή λίμνη «Βάτσα», ένα έργο το οποίο σύμφωνα με στοιχεία προμελέτης
θα είναι αξίας πάνω των 250 εκατ. λέβα. Αυτό προφανώς δεν είναι
εφικτό μόνο για τις δυνάμεις του Δήμου Πλόβντιβ. Εδώ πρέπει να
υπάρχει παρέμβαση και του κράτους με συγχρηματοδότησή του,
από τη μία πλευρά, καθώς και με κάποια επιπρόσθετα μέτρα για την
ανασυγκρότηση της εταιρείας «Υδροδότηση και Αποχέτευση», όμως
από την άλλη πρέπει να συμμετέχει και επιχειρηματίας-επενδυτής.
Στις μέχρι τώρα συζητήσεις με ισχυρούς επενδυτές και επενδυτικούς
ομίλους από την Αμερική και τη Γερμανία, υπάρχει ενδιαφέρον από
την Ιταλία και τη Γαλλία για ένα παρόμοιο μεγασχέδιο. Μ’ αυτό θα
πετύχουμε διπλό αποτέλεσμα: ο κόσμος θα πίνει ποιοτικά καλύτερο νερό, επειδή η σύγχρονη αντίληψη είναι ότι πρέπει να πίνεται
νερό της επιφάνειας, ενώ στο Πλόβντιβ και στην περιοχή της πόλης
πίνεται νερό υπεδάφους. Από τη μία θα υπάρχει κοινωνικό αποτέλεσμα, από την άλλη οι επενδυτές θα επιδιώξουν να προστατευτεί
το συμφέρον τους. Όμως επειδή εδώ πρόκειται για νερό, για κάτι το
οποίο είναι ζωτικής σημασίας, η ανασυγκρότηση της εταιρείας «Υ
& Α» είναι δυνατόν να αποτελέσει στοιχείο συναλλαγής, συμφωνίας, παραχώρησης διακιώματος (concession). Αυτό θα αυξήσει το
ενδιαφέρον του ενδεχόμενου επενδυτή και σιγχρόνως εκείνος δεν
μπορεί να αυξάνει αυθαίρετα την τιμή του νερού. Επομένως, για να
επιλύσει το θέμα του κέρδους του, ο επενρυτής πρέπει να επενδύσει
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веститор. От друга страна, той не може да повишава цената на водата произволно. Следователно той пък за да
реши въпросите със своята печалба, трябва да инвестира
и във водопроводната мрежа, която е много остаряла в
нашия град. Поради това загубите, по мнението на експерти, достигат на този етап около 60 процента.
С изграждането на бързата линия София-Истанбул концесионерите, включително и на Централна гара –
Пловдив, не е задължително да бъдат българи. Ще бъдат
обявени концесии и тъй като сме членове на ЕС, могат
да участват и небългарски фирми.
Бъдещето на Пловдивска област?
Пътят за социално-икономическо развитие на Пловдивска област е в развитие на бизнеса. Мощното строителство в последните години на малки и средни предприятия за мен е пътят за Пловдивска област. Намерен
е пътят.
Ние сме отворили границите. Оттук нататък приоритетно е изграждането на комуникациите, които осигуряват бърз обмен на хора и стоки помежду ни и това
означава, че ще започнат да се преливат капитали от
едната територия в другата и обратно. Ето например
казват, че най-хубавият хотел в Самотраки е на българин. Т. е. преливане на капитали ще започне. Ние не
бива да се държим като хора, които очакват само някой да дойде и да направи нещо, за да почувстваме дадени благини. Не. Ние също можем да си позволим нашият бизнес да излиза и да инвестира някъде другаде.
Известно е, че българи имат вече например фабрики в
Сърбия и в Македония... Това означава, че няма кого да
чакаме, сами трябва да си поправяме собствената кола,
същевременно да поглеждаме и навън.
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και στο δίκτυο υδροδότησης, το οποίο είναι πολύ πεπαλαιωμένο
στην πόλη μας. Γι’ αυτό το λόγο οι εμπειρογνώμονες εκτιμούν ότι
σ’ αυτό το στάδιο οι απώλειες, αγγίζουν τα 60 %.
Με την ολοκλήρωση της ταχείας σιδηροδρομικής σύνδεσης
Σόφια-Κωνσταντινούπολη οι concessioners, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων στον κεντρικό Σταθμό του Πλόβντιβ, δεν είναι
υποχρεωτικό να έχουν τη βουλγαρική υπηκοότητα. Θα προκηρυχθούν concessions και επειδή είμαστε χώρα-μέλος της ΕΕ είναι
δυνατόν να συμμετέχουν και μη-βουλγαρικές εταιρείες.
Το μέλλον της Περιφέρειεας του Πλόβντιβ;

Ο δρόμος της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της
Περιφέρειας του Πλόβντιβ ακολουθεί τη ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Κατά τη γνώμη μου ο οικοδομικός
οργασμός των τελευταίων χρόνων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις δείχνει τον δρόμο που θα ακολουθήσει η Περιφέρεια του
Πλόβντιβ. Ο δρόμος έχει ήδη βρεθεί.
Έχουμε ανοίξει τα σύνορα. Από εδώ και πέρα προτεραιότητα
αποτελεί η κατασκευή του συγκοινωνιακού δικτύου, που θα εξασφαλίσει τη γρήγορη διακίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων
μεταξύ των χωρών μας και αυτό σημαίνει, ότι θ’ αρχίσουν να μεταγγίζονται κεφάλαια από τη μία επικράτεια στην άλλη και τανάπαλιν. Παραδείγματος χάρην, λένε ότι το καλύτερο ξενοδοχείο
στη Σαμοθράκη το έχει ένας Βούλγαρος. Δηλ. η μετάγγιση κεφαλαίων θα αρχίσει. Δεν πρέπει να συμπεριφερόμαστε σαν άνθρωποι,
οι οποίοι το μόνο που περιμένουν είναι να έρθει κάποιος και να
κάνει κάτι για να γίνουν απτά ορισμένα ωφέλη. Όχι. Εμείς επίσης
είμαστε σε θέση οι δικές μας επιχειρηματικές δραστηριότητες να
βγαίνουν έξω από τα όρια της χώρας. Είναι γνωστό ότι Βούλγαροι
ήδη έχουν εργοστάσια στη Σερβία και στο Φυρομ . Αυτό σημαίνει
ότι δεν πρέπει να περιμένουμε κανέναν, μόνοι μας πρέπει να επισκευάζουμε το χαλασμένο μας αμάξι και ταυτόχρονα να ρίχνουμε
και καμιά ματιά προς τα έξω.
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АМОРГОС
БОГ Е БЕЗКРАЙНА
СИНЕВА
Здравка Михайлова

ΑΜΟΡΓΟΣ: Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ
ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ
Ζντράβκα Μιχαήλοβα

Неотдавна на остров Аморгос
се състоя фотографска изложба
с участието и на двама български фотографи – Бойко Йорданов
и Милан Христев, като на нея бе
представен и фотоалбумът „Да се
срещнеш с безкрайната синева.
Аморгос: Портретът на един остров“, двуезично издание на гръцки и английски език с встъпителни думи от Здравка Михайлова.
Кураторът и координатор на арт
проекта Магда Михайлиду също е
от български произход. Изложбата фокусира върху фотографския
поглед на шестима фотографи от
различни националности – гръка
Илиас Провопулос, французойката Едит Лебон, датчанина Микаел
Ягд, китаеца Шао Бо Янг, италианката Симона Силвестри и двамата
български творци.
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Аморгос е най-източният от Цикладските, най-южният от Спорадските и найсеверният от Додеканезките острови в
Егейско море. Има продълговата форма
със стръмни геоморфологически образувания, ориентирана по оста Североизток-Югозапад. Просперитетът на острова в древността се дължал на стратегическото му географско разположение и
на безопасното пристанище в Катапола,
което го превръща в мост между Егейско море и малоазийския бряг, „стъпка“
в открито море между Север и Юг, между островите Икария и Крит. Следи от
цикладската култура тук са открити найнапред през 1850 г. от немския археолог
Лудвиг Рос, образец на учен елинист, установил се в Гърция след Освобождението заедно с двора на първия гръцки
крал Отон, син на владетеля елинофил
Лудвиг Баварски I. Основните находки
са цикладски идоли, малки мраморни
статуетки, но и множество керамични
съдове и предмети. Аморгос е известен
още от древността, но преди всичко на

Πρόσφατα στο κυκλαδίτικο νησί της
Αμοργού έγινε έκθεση φωτογραφίας με τη συμμετοχή και δύο Βούλγαρων φωτογράφων, των Μποϊκο Άγγελοβ και Μιλάν Χρίστεβ, και παρουσιάστηκε το φωτογραφικό λεύκωμα
«Συναντώντας το απέραντο γαλάζιο.
Αμοργός: Το πορτραίτο ενός νησιού», δίγλωσση έκδοση στα ελληνικά και αγγλικά, η οποία προλογίζεται από τη Ζντράβκα Μιχαήλοβα. Η
επιμελήτρια και συντονίστρια του
project, Μάγδα Μιχαηλίδου, είναι
επίσης βουλγαρικής καταγωγής. Η
έκθεση εστιάζεται στη φωτογραφική ματιά έξι φωτογράφων διαφόρων εθνικοτήτων, του Έλληνα Ηλία
Προβόπουλου, της Γαλλίδας Edith
Lebon, του Δανού Michael Jagd, του
Κινέζου Shao Bo Yang, της Ιταλίδας
Simona Silvestri και των δύο Βούλγαρων καλλιτεχνών.
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европейските пътешественици от 17-и и
18-и век именно с тях – особено с онези открити на намиращия се съвсем наблизо, днес нeнаселен, цикладски остров
Керос. Образци от него могат да бъдат
видени в Музея на цикладското изкуство
в Атина, а напусналите Гърция, препродавани от търговци на антики и иманяри или отнасяни от европейски дипломати преди освобождението на Гърция
от османско робство, се намират в престижни световни музеи, водещи сред които са колекциите на Британския музей
и на музея „Ашмолеан“. На Керос е намерено най-старото изображение на музикант – идол, изобразяващ мъж, свирещ
на арфа. Заради формата и размера им,
преди още да започнат да осъзнават истинската им стойност, местните хора ги
наричали „куклички“.
От византийската епоха датира най-голямата архитектурна и религиозна забележителност на Аморгос – манастирът
„Богородица Хозовиотиса“, вграден в отвесна 300-метрова скала, който дълбоко

Η Αμοργός είναι το ανατολικότερο νησί
των Κυκλάδων, απ’ όπου το βλέμμα σε καθαρό καιρό βλέπει μεχρι την Αστυπάλαια,
το δυτικότερο νησί των Δωδεκανήσων. Το
σχήμα της Αμοργού είναι μακρόστενο,
προσανατολισμένο στο νοτιοανατολικόβορειοδυτικό άξονα. Το νησί έχει απότομες πλαγιές και γενικά κρημνώδες τοπίο.
Στην αρχαιότητα η άνθησή του οφειλόταν στη στρατηγική του θέση και στο εύχρηστο λιμάνι των Καταπόλων, το οποίο
κατέστησε την Αμοργό βολικό ενδιάμεσο
σταθμό στο σταυροδρόμι μεταξύ του Αιγαίου και της Μικρασιατικής ακτής, της
Ικαρίας και της Κρήτης. Εδώ ανακαλύφθηκαν ίχνη αρχαίου κυκλαδίτικου πολιτισμού το 1850 από τον Γερμανό αρχαιολόγο Ludwig Ross, διαπρεπή επιστήμονα, ο
οποίος εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα μαζί
με την αυλή του πρώτου Έλληνα βασιλέα,
του Όθωνα, γιού του μετέπειτα βασιλέως
της Βαυαρίας και φιλέλληνα Λουδοβίκου
Α΄. Τα κύρια ευρήματά του ήταν κυκλαδίτικα ειδώλια, μικρά μαρμάρινα αγαλματίδια, πολλά κεραμικά σκεύη και άλλα αντι-
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κείμενα. Η Αμοργός ήταν γνωστή στους
Ευρωπαίους περιηγητές του 17ου και18ου
αι. ακριβώς χάρη σ’ αυτά τα αγαλματίδια.
Σήμερα δείγματα αυτών εκτίθενται στο
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στην Αθήνα,
ενώ άλλα εγκατέλειψαν την Ελλάδα, είτε
ως λεία αρχαιοκαπήλων, είτε διακινούμενα
από εμπόρους αρχαιοτήτων, είτε βγαλμένα λαθραία πριν από την Απελευθέρωση
της Ελλάδας από ευρωπαϊους διπλωμάτες
στην Υψηλή Πύλη, τώρα αποτελούν μέρος
των συλλογών μουσείων του εξωτερικού,
όπως οι συλλογές κυκλαδίτικων ειδωλείων
του Βρετανικού μουσείου και της Βιβλιοθήκης Ashmolean, όπου μπορεί να δει
κανείς πολλά ευρήματα από το κοντινό,
σήμερα ακατοίκητο, νησί της Κέρου. Εκεί
η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως
την πιο αρχαία γνωστή γλυπτή μορφή
μουσικού, ένα αγαλματίδιο αρπιστή. Πριν
συνειδητοποιήσουν την πραγματική τους
αξία, λόγω του σχήματος και των διαστάσεών τους, οι Αμοργιανοί αποκαλούσαν
αυτά τα αγαλματίδια «κουκλάκια».
Το πιο εντυπωσιακό αρχιτεκτονικό και

43

ПОСОКИ

март – април 2008

впечатлил Льо Корбюзие със своето строителство, когато той го посетил през 1911
г. Местното устно предание разказва за чудодейното пристигане на богородичната
икона от Хозова в Палестина по време на
иконоборческия период, донесена от монаси, прокудени от манастира им поради
религиозните размирици в Светите земи.
Според друга традиция, записана от пътешественика Турнефор през 1717 г., чудотворната дървена икона дошла, като доплавала по море до подножието на скалата,
където по-късно през 1088 г. манастирът
бил съграден с хрисовул на византийския
император Алексий Комнин, който предоставил на светата обител ставропиги-

уникално място в историята на гръцкия
литературен модернизъм, е авторът на поема със заглавие „Аморгос“ (1943), макар
че никога не е стъпвал на острова и го използвал само като метафора на красотата. Поемата е публикувана в годините на
окупацията и съчетава сюрреалистични
елементи с образи от гръцката народна
традиция. Голямата й популярност също
така се дължи на факта, че по „Аморгос“
е написано музикално произведение от
световноизвестния гръцки композитор
Манос Хадзидакис.
Аморгос е един от най-красивите острови в Гърция, а без съмнение радушните му и общителни жители са неговото

ални (на директно подчинение на Вселенската патриаршия) права и оттогава
до днес наред с манастира „Свети Йоан
Богослов“ на остров Патмос той е една от
двете най-значими православни светини
в Егейско море.
Наистина светлина лъчи не само от литийното шествие с иконата на Богородица
Хозовиотиса, което всяка година на Томина неделя гостите наред с местните хора
следват от Егияли до манастира, но и от
цялата невероятна природна красота на
острова. Вторият гръцки поет нобелист
Одисеас Елитис също е черпил вдъхновение от него за поемата си „Достойно ест“, в
която като химн на възхвала отеква стихът
„Достойно ест Аморгос“. Неговият приятел,
поетът сюрреалист Никос Гацос, заемащ

най-голямо богатство. Плажовете му не
са най-удобните в Егейско море, а и нощният му живот не може да се сравни с
този на Санторини, Миконос или Парос,
но островът излъчва неповторима енергия. Гледката към морето от стръмните му
голи склонове, пресечени от терасираща
суха зидария, укрепваща ги срещу свлачища, имала някога предназначението и
на синор между прежурените от слънцето оскъдни нивички, спира дъха. Морето
около Аморгос е с кристалночисти води,
а двете ненаселени островчета срещу него, до които през лятото всеки час пътуват каици, осигуряват алтернатива на
онези, които предпочитат уединението.
Плажът Агиос Павлос с неговата пясъчна
ивица, продължаваща като подводен риф
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θρησκευτικό μνημείο της Αμοργού είναι
η Μονή της Παναγίας Χοζοβιότισσας, το
οποίο χρονολογείται στη Βυζαντινή εποχή. Η μονή είναι σφηνομένη στον ασβεστωμένο βράχο ύψους 300 μέτρων και η
αρχιτεκτονική της εντυπωσίασε βαθειά
τον μελλοντικό αρχιτέκτονα Le Corbusier,
όταν επισκέφθηκε το νησί το 1911. Η τοπική προφορική παράδοση αφηγείται ότι
η εικόνα της Χοζοβιότισσας ήρθε στο νησί
από τη Χόζοβα της Παλαιστίνης κατά την
περίοδο της εικονομαχίας. Την έφεραν
μοναχοί, οι οποίοι είχαν φυγαδευτεί στην
Αμοργό, εγκαταλείποντας τη μονή τους
στα μέρη εκείνα λόγω των θρησκευτικών
έριδων στους Αγίους Τόπους. Σύμφωνα
με άλλο θρύλλο, ο οποίος καταγράφηκε
από τον Γάλλο περιηγητή Tournefort το
1717, η ξύλινη θαυματουργή εικόνα κατέπλευσε στη ρίζα του απόκρημνου βράχου,
έχοντας διασχίσει τη θάλασσα, και έτσι με
χρυσόβουλο του Βυζαντινού αυτοκράτορα Αλέξιου Κομνηνού το 1088 ιδρύθηκε η
Μονή. Στη Μονή παραχωρήθηκαν σταυροπηγιακά δικαιώματα (δηλ. υπάγεται
απευθείας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο).
Έκτοτε μαζί με τη Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην Πάτμο, είναι ένα
από τα δύο πιο ιερά προσκυνήματα της
Ορθοδοξίας στο Αιγαίο.
Πράγματι το ιερό φως αναδύεται όχι μόνο
από τη λιτανεία της εικόνας της Χοζοβιότισσας, την οποία κάθε χρόνο την Κυριακή του Θωμά ξένοι και ντόπιοι ακολουθούν από την Αιγιάλη στη Μονή, αλλά και
απ’όλο το πανέμορφο τοπίο του νησιού. Ο
Έλληνας νομπελίστας ποιητής, ο Οδυσσέας Ελύτης, εμπνεύστηκε από το νησί
για το ποίημα του «Άξιον εστί» στο οποίο
σαν σε εκκλησιαστικό ύμνο αντηχεί η επωδός: «Άξιον εστί η Αμοργός». Ο φίλος του,
σουρρεαλιστής ποιητής Νίκος Γκάτσος, ο
οποίος καταλαμβάνει μοναδική θέση στην
ιστορία του ελληνικού λογοτεχνικού μοντερνισμού, υπογράφει το ποίημά με τίτλο
«Αμοργός» (1943), παρόλο που ποτέ δεν
είχε πατήσει το πόδι του στο νησί και το
χρησιμοποίησε μόνο ως σύμβολο ομορφιάς. Το ποίημα δημοσιεύθηκε στα χρόνια της Κατοχής και συνδυάζει στοιχεία
υπερρεαλισμού με εικόνες της ελληνικής
δημοτικής παράδοσης. Η μεγάλη δημοτικότητα των στίχων του οφείλεται επίσης
στο γεγονός ότι η «Αμοργός» μελοποιήθηκε από τον παγκοσμίου φήμης Ελληνα
μουσικοσυνθέτη Μάνο Χατζιδάκη.
Η Αμοργός είναι ένα από τα ελληνικά
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до островчето Никурия, напомня повече
на карибска лагуна, отколкото на егейски
залив. От години морските глъбини около
острова привличат гмуркачи от цял свят.
Неслучайно френският режисьор Люк
Бесон е избрал залива Света Анна, намиращ се под манастира, за да заснеме тук
през 1988 филма „Бекрайна синева“ (The
Big Blue). Във филма единият от двамата
герои – сицилианският гмуркач Енцо Молинари – казва на приятеля си: „Бог се намира на дъното на морето. Гмуркам се, за
да го открия“. На Аморгос обаче може да
се каже, че Бог е навсякъде. Преди почти
две десетилетия филмът „Безкрайна синева“ се превръща в най-добрата реклама
на острова. Оттогава все повече туристи,
сред които естествено и много французи,
започват да посещават Аморгос. За нещастие или за щастие на острова няма летище
и пътуването по море от Пирея трае от пет
(с бързия ферибот) до девет часа с обикновен кораб – нещо, което гарантира на
почитателите на археологическите древности, на религиозния туризъм, както и на
изкушените от екологията изследователи
на старите и нови пътеки на Аморгос, че
ще могат да се насладят на едно разумно
и умерено туристическо развитие. 

νησιά με την ομορφότερη φύση, όμως οι
προσηνείς και ανοιχτόκαρδοι κάτοικοί
της είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός του.
Οι παραλίες της δεν είναι οι πιο βολικές στο Αιγαίο, ενώ η νυχτερινή ζωή
της υστερεί σε σύγκριση μ’ εκείνη της
Σαντορίνης, της Μυκόνου ή της Πάρου.
Μολαταύτα το νησί έχει αξεπέραστη μαγνητική ακτινοβολία. Η καταπληκτική
θέα από τις ξηρές κλιμακωτές βουνοπλαγιές όπου οι ξηρολιθιές χρησίμευαν
ταυτόχρονα και ως σύνορα μεταξύ των
αγροτεμαχίων και για ενίσχυση κατά των
κατολισθίσεων, σου κόβει την ανάσα. Τα
νερά της θάλασσας της Αμοργού με τις
σμαραγδένιες και τυρκουάζ αποχρώσεις
είναι πεντακάθαρα, ενώ, για τους λάτρεις
των απομονομένων παραλιών, τα δύο
ακατοίκητα νησάκια στα βορειοδυτικά
επικοινωνούν το καλοκαίρι με τη «στεριά» με καίκι. Η αμμολωρίδα της παραλίας του Αγίου Παύλου, η οποία εκτείνεται
υποβρύχια έως το νησάκι της Νικουριάς,
θυμίζει πιο πολύ λιμνοθάλασσα στην
Καραϊβική παρά τοπίο του Αιγαίου. Επί
σειρά ετών τα βάθη της θάλασσας κοντά
στο νησί προσέλκυαν δύτες απ’ όλο τον
κόσμο. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι
ο Γάλλος σκηνοθέτης Luc Besson επέ-
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λεξε την παραλία της Αγίας Άννας κάτω
από τη Μονή της Χοζοβιότισσας για τα
γυρίσματα της ταινίας του «Απέραντο
γαλάζιο» το 1988. Ένας από τους πρωταγωνιστές της ταινίας, ο Σικελός δύτης
Enzo Molinari, τον οποίο υποδύεται ο
Jean Reno λέει στον φίλο του: «Ο Θεός
βρίσκεται στο βυθό της θάλασσας. Κάνω
καταδύσεις για να τον βρω». Όμως στην
Αμοργό μπορεί να πει κανείς ότι ο Θεός
βρίσκεται παντού. Πριν από περίπου δύο
δεκαετίες η ταινία «Απέραντο γαλάζιο»
στάθηκε η καλύτερη διαφήμιση του νησιού. Στη συνέχεια όλο και περισσότεροι
τουρίστες, μεταξύ τους φυσικά και πολλοί Γάλλοι, άρχισαν να επισκέπτονται
την Αμοργό. Ευτυχώς ή δυστυχώς το
νησί δεν έχει αεροδρόμιο και το ταξιδι από τον Πειραιά διαρκεί από πέντε
ώρες (με τα Superfast Ferries) έως και
εννέα ώρες με το πλοίο της γραμμής,
κάτι το οποίο διασφαλίζει στους θαυμαστές των αρχαιολογικών χώρων, στους
λάτρεις του θρησκευτικού τουρισμού,
καθώς και στους οικολογικά ευαισθητοποιημένους ερευνητές των παλαιών
και νέων μονοπατιών της Αμοργού το
ότι θα απολαύσουν μια ήπια τουριστική
ανάπτυξη.
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По пътищата
на втората родина
Στους δρόμους της
δεύτερης πατρίδας
В тази рубрика ще ви представяме България през
очите на гърците, които живеят и работят тук. Кои
са любимите им дестинации за почивка? Какво биха
препоръчали непременно да се види от страната ни?
Къде се чувстват най-добре и като у дома си? На тези
въпроси първи отговаря доскорошният изпълнителен директор на ОББ Христос Кацанис.
Първото уточнение, което трябва да направим, е, че Христос
Кацанис не гледа на страната ни през погледа на чужденец. Той
е прекарал тук 15 години от живота си и признава, че България
е втората му родина. Доста българи могат да завидят на задълбочените му познания за българската история и култура, които
определят и предпочитаните му маршрути за пътешествия.
Подобно на много гърци за Христос Кацанис първото пътуване извън границите на страната е именно в България. След като
идва да живее у нас, продължава да обикаля държавата и може
да се каже, че малко са кътчетата, които не е посетил. Единственото друго място извън Гърция, където обича да плува, е българското Черноморие. Познава почти цялата брегова ивица от
Балчик до Синеморец.
„България е неголяма страна, но има изключително богатство
от интересни пейзажи – казва г-н Кацанис. – Списъкът, който
си заслужава да видят посетителите тук, е много дълъг и зависи от интересите. Например човек с историческо любопитство
може да посети тракийските гробници – в Старосел и Перперикон, както и напомнящите за древна Елада Созопол и Несебър.
Паметта за средновековна България пазят Плиска, Велико
Търново, Преслав, които по един или друг начин са играли
много важна роля в живота на тогавашната държава. За любителите на морето има разнообразие на курорти и особено
ако не става въпрос за пиков сезон, може да се почива доста
приятно. Планинският туризъм е изключително развит, СПА
центровете като Велинград и Вършец (който е изграден по
модел на Баден-Баден) правят силно впечатление.“
Христос Кацанис твърди, че за България и нейната природа
надлъж и нашир може да говори със седмици, като особен
интерес за него винаги е представлявала северозападната
част на страната. „Монтана например е много любопитен
район. Тя е създадена от римските легионери, които след
„пенсионирането“ си получавали земя, която да култивират,
за да изхранват семействата си. Белоградчик е невероятно
и неописуемо красиво място, което на нас, гърците, напомня за Метеора с тези огромни скали, сякаш изникващи от
земята. Наблизо е и пещерата Магура, в която са запазени
уникални праисторически рисунки. Не бива да се пропу-
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Σ’ αυτή τη στήλη θα σας παρουσιάσουμε τη Βουλγαρία
μέσα από τα μάτια των Ελλήνων, που ζούναι και εργάζονται εδώ. Ποιοί είναι οι πιο προσφιλείς τους τουριστικοί
προορισμοί; Τί θα συνιστούσαν να δείτε και να επισκεφθείτε οπωσδήποτε στη χώρα μας; Πού νοιώθουν καλύτερα και σαν στο σπίτι τους; Στις ερωτήσεις αυτές ο
πρώτος που θα απαντήσει είναι ο μέχρι πρότινος Εκτελεστικός διευθυντής της ΟΒΒ Χρίστος Κατσάνης.
Η πρώτη διευκρίνιση, την οποία πρέπει να κάνουμε, είναι ότι ο
Χρίστος Κατσάνης δεν αντιμετωπίζει τη χώρα μας με τα μάτια του
ξένου. Έχει περάσει εδώ 15 χρόνια από τη ζωή του και παραδέχεται,
ότι η Βουλγαρία είναι η δεύτερη πατρίδα του. Πολλοί Βούλγαροι
θα μπορούσαν να ζηλέψουν τις εμπεριστατωμένες γνώσεις του
για τη Βουλγαρική ιστορία και πολιτισμό, οι οποίες καθορίζουν
και τους προτιμόμενους ταξιδιωτικούς προορισμούς του.
Όπως πολλοί Ελληνες, για τον Χρίστο Κατσάνη το πρώτο ταξίδι εκτός των συνόρων της Ελλάδας έτυχε να είναι ακριβώς στη
Βουλγαρία. Αφού εγκαταστάθηκε στη χώρα μας, εξακολούθησε
να ταξιδεύει σε αυτήν και μπορεί να λεχθεί ότι είναι ελάχιστες οι
γωνιές της, τις οποίες δεν έχει επισκεφθεί. Οι μοναδικές παραλίες, εκτός από τις Ελληνικές, όπου του άρεσει να κολυμπά, είναι
εκείνες της Μαύρης Θάλασσας. Γνωρίζει σχεδόν όλη την ακτή
της από το Μπαλτσίκ μέχρι το Σινμεμόρετς.
«Η Βουλγαρία δεν είναι μεγάλη χώρα, όμως είναι εξαιρετικά
πλούσια σε πανέμορφα τοπία, – λέει ο κ. Κατσάνης. – Ο κατάλογος των προορισμών που αξίζει να δει κανείς εδώ είναι πολύ
μεγάλος και εξαρτάται από τις προτιμήσεις. Παραδείγματος
χάρη, κάποιος ιστορικά ψαγμένος άνθρωπος θα μπορούσε να
επισκεφθεί τα Θρακικά ταφικά μνημεία στο Σταροσέλ και το
Περπερικό, τα οποία θυμίζουν την αρχαία Ελλάδα.
Σωζόπολη και Νεσέμπαρ. Τις μνήμες για την μεσαιωνική Βουλγαρία φυλάσσουν η Πλίσκα, το Βελίκο Τάρνοβο, η Μεγάλη Πρεσλάβα, οικισμοί οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή του πρωτου κρατους.
Για τους λάτρεις της θάλασσας υπάρχει αρκετά μεγάλη ποικιλία
θερέτρων, και ιδιαίτερα αν δεν πρόκειται για την αιχμή της τουριστικής σεζόν, μπορεί να ξεκουραστεί κανείς πολύ ευχάριστα. Ο
ορεινός τουρισμός είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένος, τα spa, όπως
το Βέλινγκραντ και το Βαρσέτς (το οποίο δημιουργήθηκε στο
πρότυπο του Μπάντεν-Μπάντεν) είναι πολύ εντυπωσιακά».
Ο Χρίστος Κατσάνης ισχυρίζεται, ότι για τη Βουλγαρία και
τη φύση της από άκρη σε άκρη μπορεί να μιλήσει κανείς επί
εβδομάδες, αφού ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ίδιο πάντα παρουσίαζε η Βορειοδυτική περιοχή της χώρας. «Η Μοντάνα,
π.χ., είναι μία περιοχή που κίνησε την περιέργεια μου. Ιδρύθη-
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ска, разбира се, и Дунав, най-важната
река в Европа, която съхранява около
себе си невероятни природни и исторически гледки.“
На въпроса къде в страната ни той лично
се чувства най-добре, г-н Кацанис отговаря така: „Като у дома си съм в Кубрат
и Разград, защото оттам е родом жена ми
и има роднини в тези райони. Когато съм
сред любимите си хора, се чувствам много добре. Човек като мен, който работи
със сума ти народ всеки ден, не обича да
си почива сред големи тълпи. Което автоматично означава, че не искам да ходя
в туристически курорти.“

κε από Ρωμαίους λεγεωνάριους, η οποίοι
αφού βγήκαν σε σύνταξη τους δόθηκαν
τεμάχια γης για να τα καλλιεργήσουν
και να εξασφαλίσουν τα προς το ζην των
οικογένειών τους. Το Μπελογκραντσίκ
είναι ένα μέρος απερίγραπτης ομορφιάς,
το οποίο σε μας τους Ελληνες θυμίζει
τα Μετέωρα με τους τεραστιους βράχους, που σαν να ξεπηδούν κάτω από
τη γη. Εκεί κοντά βρίσκεται και το σπήλαιο Μαγκούρα, στο οποίο σώζονται
μοναδικές προϊστορικές βραχογραφίες.
Δεν πρέπει, βέβαια, να παραλείψουμε και
τον Δούναβη, το πιο σημαντικό ποτάμι
στην Ευρώπη, στο πέρασμα του οποίου
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υπάρχουν φυσικά και ιστορικά αξιοθέατα
καταπληκτικής ομορφιάς».
Στην ερώτηση, πού στη χώρα μας ο ίδιος αισθάνεται καλύτερα, ο κ. Κατσάνης απάντησε
έτσι: «Σαν στο σπίτι μου νοιώθω στις πόλεις
Κουμπράτ και Ράζγκραντ, επειδή από εκεί
κατάγεται η γυναίκα μου και έχει συγγενείς
στην περιοχή αυτή. Όταν είμαι περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα μου πρόσωπα
αισθάνομαι πολύ καλά. Για’ έναν άνθρωπο
σαν και μένα, ο οποίος συναλλάσσεται καθημερινά μέ πάρα πολύ κόσμο, δεν αισθάνεται
ότιι να ξεκουράζεται ανάμεσα σε πλήθη. Κάτι
το οποίο σημαίνει ότι δεν με δελεάζουν τα
μεγάλα τουριστικά συγκροτήματα.»

По стъпките на
Христос Кацанис
Στα βήματα του
Χρίστου Κατσάνη
Старосел

Къде се намира: В подножието на Стара планина, на
25 км от град Хисаря.
Какво да видите: Най-големия открит досега тракийски царски комплекс с мавзолей. Разкопан от археолога Георги Китов през 2000 г. Гробницата впечатлява с внушителната ограда от каменни блокове, парадно стълбище с коридор и култова площадка. Входът е очертан от плочи с пластична и цветна украса. Вътрешното помещение е огромна
кръгла куполна камера с полуколони и цветни орнаменти.
От северната страна на храма се намира вкопана скална
вана за производство и съхранение на вино. Тя е с елипсовидна основа и плътна замазка. При разкопките вътре са
намерени съдове за пиене на вино и цедилки.
Къде да отседнете: Комплекс за винен туризъм „Старосел“. Хотелът е част от едноименната изба, произвеждаща висококачествени вина. Традиционната архитектура и
обзавеждане са съчетани с всички съвременни удобства.
Можете да се отпуснете в СПА центъра, предлагащ различни винотерапевтични услуги, а през лятото и да поплувате
в открития басейн.
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Σταροσέλ
Христос Кацанис е роден през 1956 г.
в Атина. Завършва икономическия
факултет на Атинския университет,
после учи пет години в Сорбоната,
където става доктор на икономическите науки и специализира „Финансови пазари“. След завръщането си
в родината започва работа в Банка
за Централна Гърция, като същевременно е съветник на Асоциацията
на гръцките банки (АГБ). В България
пристига през 1993 г. като управител на софийския клон на банка Xios,
две години по-късно става регионален изпълнителен директор в „Глобал
файнънс“. След 1997 г. започва работа
в NBG – първоначално като регионален директор, а след това като изпълнителен директор на ОББ. Пост, който
заема до отпътуването си за Гърция
през февруари 2008.
Ο Χρίστος Κατσάνης γεννήθηκε το 1956 στην Αθήνα. Αποφοίτησε από την Οικονομική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, και στη συνεχεια φοίτησε πέντε χρόνια στη Σορβόνη,
όπου τελειωσε την διδακτορική του διατριβή στις οικονομικές επιστήμες και ειδικεύτηκε
στα θέματα «Χρηματοοικονομικών αγορών». Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα εργάστηκε στην Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος, διατελώντας ταυτόχρονα και σύμβουλος της
Ένωσης Ελληνικών τραπεζών. Στη Βουλγαρία έρχεται το 1993, ως Διευθυντής του υποκαταστήματος Σόφιας της Xios Bank, δύο χρόνια αγρότερα προάγεται σε εκτελεστικό διευθυντή περιφέρειας της «Global Finance». Μετά το 1997 εργάζεται στο NBG – αρχικά ως
διευθυντής περιφέρειας, ύστερα ως εκτελεστικός διευθυντής της ОΒΒ. Θέση την οποία κατείχε ώς την αναχώρησή του για την Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 2008.
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Πού βρίσκεται; Στους πρόποδες του
Αίμου, 25 χλμ. από την πόλη Χισάρ.
Τι πρέπει να δείτε: Το μεγαλύτερο
θρακικό βασιλικό ταφικό συγκρότημα
με μαυσωλείο το οποίο έχει ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα. Ανασκάφτηκε από
τον αρχαιολόγο Γκέοργκι Κίτοβ το έτος
2000. Το ταφικό μνημείο εντυπωσιάζει με
την επιβλητική μονόλιθη περίφραξη, το
επίσημο κλιμακοστάσιο με διάδρομο και
το τελετουργικό πλατύσκαλο. Η είσοδος
οριοθετείται από πλάκες με πλαστικό και
έγχρωμο διάκοσμο. Ο εσωτερικός χώρος
είναι ένας τεράστιος στρογγυλός θωλοτός
θάλαμος με πεσσούς και φυτικό διάκοσμο.
Στη βόρεια πλευρά του ναού βρίσκεται
μία σκαφτή στον βράχο λεκάνη λουτήρα
για την παραγωγή και τη φύλαξη κρασιού.
Έχει σχήμα ελλειψοειδές και παχύ τοιχωμα. Κατά τις ανασκαφές βρέθηκαν δοχείο
κρασοποσίας και σουρωτήρια.
Πού να μείνετε; Στο συγκρότημα
οινολογικού τουρισμού «Σταροσέλ». Το
ξενοδοχείο αποτελεί μέρος της ομώνυμης
κάβας, η οποία παράγει κρασιά υψηλής
ποιότητας. Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική και η επίπλωση συνδυάζουν όλες τις
σύγχρονες ανέσεις. Μπορείτε να χαλαρώσετε στο spa center, το οποίο προσφέρει σειρά οινοθεραπευτικών υπηρεσιών,
ενώ το καλοκαίρι μπορείτε να κολυμπήσετε στην υπαίθρια πισίνα.
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Велико
Търново
Къде се намира: На 240 км североизточно от София.
Какво да видите: Стария град
със занаятчийската чаршия – стръмна калдъръмена уличка с възрожденски къщи, реставрирани действащи
работилници за грънци, оръжия и
икони, както и множество магазини
за сувенири и антикварни предмети.
„Царевец“, една от най-величествените средновековни крепости по нашите земи, построена през ХІІ век
върху основите на византийско укрепление. В двора й археолозите са
открили над 400 жилищни сгради, 20
църкви и 4 манастира. Вечер хълмът,
върху който е изградена, става сцена
за аудиовизуалния спектакъл „Звук и
светлина“.
Къде да отседнете: Гранд хотел
Янтра ★★★★ с великолепен изглед
към старата част на града. Предлага всички удобства на хотел от своя
клас, включително и възможности в
добре оборудвания СПА център със
закрит басейн. Добър избор е и бутиковият хотел „Студио“, разположен
на площада пред крепостта „Царевец“, от чиито прозорци може да проследите звуково-светлинното шоу.

Βελίκο
Τάρνοβο
Πού βρίσκεται; 240 χλμ βορειοανατολικά της Σόφια.
Τι πρέπει να δείτε; Την παλιά
πόλη με την αγορά και τα καταστίματα
λαίκης τέχνης – τα ανηφορικά δρομάκια με το καλντερίμι και τα παραδοσιακά αρχοντικά, τα αναπαλαιωμένα μικρά
εργαστήρια αγγειοπλαστικής και εικονογραφίας ,οπλουργεία που ξαναλειτούργησαν, καθώς και πληθώρα καταστημάτων για σουβενίρ και αντίκες.
Το «Τσάρεβετς», ένα από τα μεγαλειώδη
μεσαιωνικά κάστρα στη Βουλγαρία, χτίστηκε τον 12ο αι. πάνω στις βάσεις βυζαντινού φρουρείου. Στην αυλή του οι
αρχαιολόγοι ανακάλυψαν πάνω από 400
κατοικίες, 20 εκκλησίες και 4 μονές. Τα
βράδια ο λόφος στον οποίο βρίσκεται
το Τσάρεβετς μετατρέπεται σε σκηνικό
του θεάματος «Ήχος και φως».
Πού να μείνετε; Το Grand hotel
«Γιάντρα»**** με καταπληκτική θέα
προς τις γειτονιές της παλιάς πόλης
προσφέρει όλες τις ανέσεις ενός ξενοδοχείου της κατηγορίας αυτής, συμπεριλαμβανομένων και άλλων δυνατοτήτων στο άρτια εξοπλισμένο spa center
με κλειστή πισίνα. Καλή επιλογή επίσης
είναι και το ξενοδοχείο «Studio» με προδιαγραφές boutique, το οποίο βρίσκεται στην πλατεία μπροστά στο κάστρο
«Τσάρεβετς», από τα παράθυρα του
οποίου μπορείτε να παρακολουθήσετε
το θέαμα «Ήχος και φως».
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Белоградчик

Къде се намира: На 170 км северозападно от София, по шосе Е-79.
Какво да видите: Белоградчишките скали, истинска скална приказка,
изваяна в причудливи цветове и форми
от най-уникалния скулптор – Природата. Много от скалите са свързани с интересни легенди.
„Калето“, една от най-добре запазените у
нас римски крепости от І-ІІІ век, създадена за охрана на стратегическите пътища, пресичащи района.
Пещерата „Магура“ (на 25 км от Белоградчик). Най-ценното й наследство са
близо 700-те първобитни рисунки на
възраст над 3000 години, за които първобитните художници са използвали
тор от прилепи и червена глина.
Къде да отседнете: За съжаление
уникалната природа на Белоградчик все
още не е съчетана с високо качество на
туристическите услуги. Може да отседнете в някоя от къщите за гости в градчето или да предпочетете по-голямото
удобство на хотелите в крайдунавския
град Видин (на 55 км).

Μπελογραντσίк
Που βρίσκεται; 170 χλμ. βορειοδυτικά της Σόφιας, στον αυτοκινητόδρομο Е-79.
Τι πρέπει να δείτε; Τα γεωλογικά μορφώματα του Μπελογραντσίκ, ένα πραγματικό βραχώδες παραμύθι, λαξευμένο σε αλλόκοτα χρώματα και σχήματα από τον πιο μοναδικό γλύπτη, τη Φύση. Για πολλούς από τους βράχους υπάρχουν
ενδιαφέροντες θρύλλοι.
«Καλέτο», ένα από τα καλά διατηρημένα στη Βοθλγαρία ρωμαϊκά φρούρια του І-ІІІ αι., χτίστηκε για λόγους
περιφρούρισης των στρατηγικών οδικών αρτηρίων που διασχίζουν την περιοχή.
Το σπήλαιο «Μαγκούρα» (25 χλμ. από το Μπελογκραντσίκ). Η πιο πολύτιμη κληρονομιά του είναι οι 700
βραχογραφίες πρωτόγονης τεχνοτροπίας ηλικίας πάνω των 3.000 ετών, για τις οποίες οι πρώιμοι ζωγράφοι χρησιμοποίησαν περιττώματα από νυχτερίδες και ερυθρό άργιλο.
Πού να μείνετε; Δυστυχώς η μοναδική φύση του Μπελογκραντσίκ δεν έχει ακόμη συνδυαστεί με τουριστική εξυπηρέτηση υψηλών προδιαγραφών. Μπορείτε να μείνετε σε κάποιους από τους ξενώνες στη μικρή πόλη, ή να προτιμήσετε
τις μεγαλύτερες ανέσεις που προσφέρουν τα ξενοδοχεία στην παραδουνάβια πόλη Βίντιν. (στα 55 χλμ).
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GOURMET

в сърцето на
стария Пловдив
Το εστιατόριο
«Χέμπρος» στην
καρδιά της
Παλιάς πόλης
του Πλόβντιβ

К

алдъръмените улици в Стария град на Пловдив
съвсем естествено предразполагат към гастрономически удоволствия. За съжаление повечето заведения в това красиво кътче така и не успяха да
се отърсят от туристическия си характер и рядко
се намират ресторанти със собствен облик и наистина добра
кухня. Може би най-приятното изключение от това правило е „Хеброс“. Ресторантът се помещава в приземния етаж на
възрожденска къща с 200-годишна история, която днес е превърната в уютен хотел.
Салонът на заведението не е голям, но в интериора му ще откриете приятна смесица между характерния възрожденски стил
и стар градски шик. Пространството е изпълнено с антични
вещи като скринове, пиано и параван, а стените са превърнати
в своеобразна художествена галерия, чиито платна се сменят
периодично и представят различни автори. Арт присъствието
в заведението се подсилва и от традиционните джаз вечери, в
които се включват известни музиканти като Милчо Левиев. За
топлите летни дни ресторантът разполага с прекрасна градина, където под клоните на стари смокинови дървета можете
да пробвате фантастичното сладко, приготвено от тях.
Отличителна черта на „Хеброс“ е много доброто отношение
към клиента. Обслужват внимателни и информирани сервитьори, без да се натрапват с излишна церемониалност. Вниманието към детайла личи и в често пренебрегвани у нас „подробности“ като качествени прибори и чаши.
Менюто на „Хеброс“ обикновено се побира на един лист, като
целта му е да предлага интересни ястия, приготвени винаги от
пресни продукти, характерни за сезона. Тук може да опитате
модерни интерпретации на позабравени гозби от българската национална кухня, както и световни класики с френски и
средиземноморски привкус. „Хеброс“ разполага и с добра селекция от български и чужди вина.

Τα δρομάκια με το καλντερίμι στην Παλιά πόλη του Πλόβντιβ πολύ
φυσικά προδιαθέτουν σε γαστριμαργικές απολαύσεις. Δυστυχώς τα
περισσότερα εστιατόρια σ’ αυτή την όμορφη γωνιά δεν κατάφεραν να
απαλλαγούν από την τουριστική τους ατμόσφαιρα και σπάνια βρίσκονται ταβέρνες με δικό τους στίγμα και πραγματικά καλή κουζίνα. Ίσως η
πιο ευχάριστη εξαίρεση του κανόνα είναι το «Χέμπρος». Το εστιατόριο
βρίσκεται στο ισόγειο παλιού αρχοντικού της εποχής της βουλγαρικής
Παλιγγενεσίας με διακοσάχρονη ιστορία, το οποίο σήμερα έχει αναπλαστεί σε ξενοδοχείο με ζεστή ατμόσφαιρα.
Το σαλόνι του εστιατορίου δεν είναι μεγάλο, όμως στο εσωτερικό του θα
ανακαλύψετε έναν ευχάριστο συνδυασμό μεταξύ του χαρακτηριστικού
διακοσμητικού ύφους της βουλγαρικής Παλιγγενεσίας και του παλιού
αστικού σικ. Ο χώρος είναι γεμάτος με αντίκες, όπως παλιά μπαούλα, ένα
πιάνο και παραβάν, ενώ οι τοίχοι μεταμορφώθηκαν σε ιδιόμορφο εκθεσιακό
χώρο, όπου οι πίνακες αλλάζουν κατά διαστήματα και έτσι παρουσιάζονται
διάφοροι δημιουργοί. Η καλλιτεχνική πινελιά στο εστιατόριο ενισχύεται
από τις παραδοσιακές βραδιές τζαζ, στις οποίες παίρνουν μέρος γνωστοί
μουσικοί όπως ο Μίλτσο Λεβίεβ. Για τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού το
εστιατόριο διαθέτει έναν πανέμορφο κήπο, όπου κάτω από τη σκιά των
συκιών μπορείτε να δοκιμάσετε το πεντανόστιμο γλυκό τους.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα του εστιατορίου «Χέμπρος» είναι η πολύ καλή
περιποίηση του πελάτη, ο οποίος εξυπηρετείται από ενημερωμένους και
ευγενικούς σερβιτόρους, οι οποίοι δεν επιβάλλουν την παρουσία τους
με περιττή τελετουργικότητα. Η προσοχή στη λεπτομέρεια φαίνεται σε
«μικροπράγματα», τα οποία συχνά αγνοούνται στη Βουλγαρία, όπως
σερβίτσια και ποτήρια ποιότητας. Ο κατάλογος του «Χέμπρος» χωράει
σε μία μόνο σελίδα και σκοπός του είναι να προσφέρει ενδιαφέροντα
εδέσματα, τα οποία πάντα ετοιμάζονται από φρέσκα προϊόντα εποχής.
Εδώ μπορείτε να δοκιμάσετε σύγχρονες παραλλλαγές ξεχασμένων
σπιτικών φαγητών της βουλγαρικής εθνικής κουζίνας, καθώς και κλασικές συνταγές της ευρωπαϊκής κουζίνας με γαλλικές και μεσογειακές
γεύσεις. Το «Χέμπρος» διαθέτει καλή επιλογή κρασιών από βουλγάρικες
και ξένες κάβες.
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          Бензиностанции ЕКО  
     5 години на българския  

Τα πρατήρια καυσίμων ЕКО γιορτάζουν   
παρουσίας τους στη βουλγάρικη αγορά

На стилно парти в Централния военен клуб „ЕКО България”
официално отбеляза 5 години
от стъпването си на българския
пазар на горива. Над 300 гости
уважиха събитието в напълно
преобразената тържествена
зала, която се беше превърнала във вълшебна нощна картина, осветявана само от луната
и звездите. Основен акцент на
събитието беше пътят, който
присъства в логото на компанията, а и е в центъра на нейния бизнес. Идеята за пътуване
и приятните емоции, което то
създава, бяха на фокус в сценографията на залата и целия сценарий на вечерта. В специално
създадения за празника декор
съвсем естествено стоеше и реалистично изградената 3 м висока и 9 м дълга бензиностанция ЕКО, която всъщност беше
бар. Бармани с атрактивно шоу
забавляваха гостите с коктейли
от серията „Кинитрон”, ексклузивно създадени за събитието. Гостите опитаха Kinitron 100
Speed, Безоловен 95 Plus и Евродизел по едноименните горива, които бензиностанции
ЕКО предлагат. Петата годишнина си имаше и свое лого – път
с формата на сърце, символ на
емоционалния и приятелски
характер на марката.
В центъра на емоционалната атмосфера на партито бяха Мариана Попова и Краси Радков, които освен приятели на ЕКО са и
посланици на кампанията „Обади се, като стигнеш!”, която компанията развива от 2006 г.
Вечерта започна с хитово изпълнение на Мариана Попова, която
поздрави гостите и домакините
на събитието с „Хубава си, моя
горо”. Премиерен корпоративен филм пък представи пътя на
ЕКО за петте години на българския пазар – екипът на компанията, която вече има 50 бензиностанции в страната, продуктите,
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клиентите, партньорите и приятелите на „ЕКО България”. Краси Радков разказа различни забавни истории, които се случват,
преплитат и свързват всеки ден
на бензиностанции ЕКО (и които може да се прочетат на сайта
www.eko.bg).
Музика, осигурена от DJ Juan и
саксофониста Николай Узунов,
беше хармоничният завършек
на вечерта.
Официални гости на петата годишнина на ЕКО бяха зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството г-н
Димчо Михалевски, зам.-кметът
на София Минчо Герджиков и
посланикът на Р Гърция Нейно
превъзходителство г-жа Данаи
Магдалини Куманаку. Домакинът г-н Янис Поликандриотис,
изпълнителен директор на „ЕКО
България”, посрещна още известни лица от светския живот,
видни представители на бизне-

са, включително конкурентите
от OMV, Shell, Opet Aygaz; Ромпетрол, Tempo Petrol, държавната администрация, неправителствени организации, клиенти,
медии, партньори и приятели.
С отбелязването на 5-ата си годишнина от компанията подчертават важността на всички партньори, клиенти и служители за
успешното й развитие. “За петте
години на българския пазар ЕКО
успя да създаде своя собствена
идентичност, която отговаря на
нашия слоган – „Има разлика”. Тя
съчетава международния ни опит, ентусиазма на нашите служители и приятелското отношение
към всички наши партньори.
Основна заслуга за това имат и
нашите клиенти, за което бих искал да им кажа благодаря – каза
г-н Поликандриотис в приветствието си към гостите.

Σε πάρτυ με πολύ στυλ στη Λέσχη
Αξωματικών, η ЕКО-Βουλγαρίας
σημείωσε επίσημα τα 5 χρόνια παρουσίας της στη βουλγάρικη αγορά καυσίμων. Περισσότεροι από
300 καλεσμένοι τίμησαν το κοσμικό γεγονός, σε μία εντελώς ανανεωμένη αίθουσα με εορταστική
ατμόσφαιρα, η οποία είχε μεταμορφωθεί σε μαγευτική νυχτερινή
εικόνα φωταγωγημένη μόνο από
το φεγγαρόφως. Επίκεντρο της εκδήλωσης ήταν ο δρόμος που είναι
παρών και στο λογότυπο της εταιρείας, και γύρω από τον οποίο περιστρέφονται όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας.
Η ιδέα για το ταξίδι και τα ευχάριστα συναισθήματα που αυτό δημιουργεί, ήταν το σημείο σύγκλισης
της σκηνογραφίας της αίθουσας
και όλου του σεναρίου της βραδιάς. Στα σκηνικά, που δημιουργήθηκαν ειδικά για τη βραδιά, με άνεση
βρήκε τη θέση της και η ρεαλιστική
κατασκευή ενός βενζινάδικον ΕΚΟ

   празнуват
   пазар

    τα πέντε χρόνια

ύψους 3 μ και μήκους 9 μ, το οποίο
ουσιαστικά αποτελούσε το μπαρ.
Οι μπάρμαν διασκέδασαν τους καλεσμένους με σόου και με κοκτέιλ
της σειράς Kinitron, αποκλειστικές
δημιουργίες για το πάρτυ. Οι καλεσμένοι δοκίμασαν το Kinitron
100 Speed, Αμόλυβδη 95 Plus και
Eurodiesel που πήραν τις ονομασίες τους από τα ομώνυμα καύσιμα, τα οποία προσφέρονται απο
τα πρατήρια καυσίμων ЕКО. Η πέμπτη επέτειος είχε και το λογότυπό
της – έναν δρόμο σε σχήμα καρδιάς, σύμβολο του ζεστού και φιλικού
χαρακτήρα της επωνυμίας ΕΚΟ.
Για τη χαρούμενη ατμόσφαιρα
του πάρτυ συνέβαλλαν η Μαριάνα Ποπόβα και ο Κράσι Ράντκοβ,
οι οποίο εκτός από φίλοι της ЕКО,
είναι και πρεσβευτές της εκστρατείας «Πάρε τηλέφωνο, όταν φτάσεις!», την οποία η εταιρεία έχει
εξαπολύσει από το 2006.
Η βραδιά άρχισε με ερμηνείες της
Μαριάνα Ποπόβα, η οποία απηύθηνε μουσικό χαιρετισμό στους
καλεσμένους και τους οικοδεσπότες με το πασίγνωστο βουλγάρικο
τραγούδι «Hubava si moia goro».
Σε πρώτη επίσημη προβολή ένα
εταιρικό ντοκυμανταίρ παρουσίασε τον δρόμο που είχε διανύσει
η ЕКО για τα πέντε χρόνια παρουσίας της στη βουλγάρικη αγορά –
το κλιμάκιο της εταιρείας, η οποία
έχει ήδη 50 βενζινάδικα στη χώρα,
τα προϊόντα, οι πελάτες, οι εταίροι,

οι φίλοι της ΕΚΟ στη Βουλγαρία. Ο
Κράσι Ράντκοβ αφηγήθηκε διάφορες αστείες ιστορίες, οι οποίες
συμβαίνουν, εμπλέκουν και σχετίζονται καθημερινά με τα πρατήρια καυσίμων (και τις οποίες μπορεί να διαβάσει κανείς στην ιστοσελίδα www.eko.bg).
Η μουσικές επιλογές του DJ Juan
και του σαξοφωνίστα Νικολάι
Ουζούνοφ έβαλαν την πινελιά
της αρμονικής ολοκλήρωσης της
βραδιάς.
Επίσημοι καλεσμένοι στην επετειακή γιορτή της ЕКО ήταν ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Χωροταξίας κ. Ντίμτσο Μιχάλεφσκι, ο
αντιδήμαρχος της Σόφιας κ. Μίνκο Γερτζίκοφ και η Πρέσβειρα της
Ελληνικής Δημοκρατίας Εξοχότατη κ. Δανάη-Μαγδαληνή Κουμανάκου. Ο οικοδεσπότης κ. Γιάννης
Πολυκανδριώτης, εκτελεστικός
διευθυντής της ЕКО-Βουλγαρίας υποδέχθηκε και άλλες κοσμικές προσωπικότητες, επιφανείς
εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου, συμπερυλαμβανομένων ανταγωνιστών της OMV, Shell,
Opet Aygaz,, Rompetrol, Tempo
Petrol, της δημόσιας διοίκησης,
μη-κυβερνητικών οργανώσεων,
πελάτες, δημοσιογράφους, εταίρους και φίλους.
Σημειώνοντας την πέμπτη επέτειό της η εταιρεία τόνισε πόσο
σημαντικοί είναι όλοι οι εταίροι,
πελάτες και υπάλληλοι για την
επιτυχημένη πορεία της. «Για τα
πέντε χρόνια παρουσίας της στη
βουλγάρικη αγορά η ЕКО κατάφερε να δημιουργήσει τη δική
της ταυτότητα, η οποία ανταποκρίνεται στο σλόγκαν «Υπάρχει
διαφορά» – συνδυάζει τη διεθνή
μας πείρα, τον ενθουσιασμό των
υπαλλήλων μας και τη φιλική και
εταιρική αντιμετώπιση όλων των
εταίρων μας. Σημαντικές ως προς
αυτό είναι οι υπηρεσίες των πελατών μας, για τις οποίες θα ήθελα να τους ευχαριστήσω», είπε ο
κ. Πολυκανδριώτης στον χαιρετισμό του προς του καλεσμένους.

ГРЪЦКИЯТ БИЗНЕС
СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ 
ОТПРАЗНУВА
НАЧАЛОТО НА
БИЗНЕС ГОДИНАТА
С РАЗРЯЗВАНЕТО НА
ТРАДИЦИОННАТА
ГРЪЦКА ПИТА
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΗΣ ΠΙΤΑΣ
На 6 февруари 2008 г. членовете на ГБСБ се събраха в офиса на сдружението и обединиха надеждите
си за една успешна бизнес
година за всички фирми с
гръцко участие. На тържеството присъстваха Нейно
превъзходителство посланичката на Гърция г-жа Д.
Куманаку, служители на посолството, ръководители и
управители на фирми членове. Г-н Христос Кацанис –
председател на сдружението и изпълнителен директор на банка ОББ, обяви
официално преминаването
си на друга длъжност, което налага и заминаването
му от България. Като свой
заместник за периода до
Общото събрание на сдружението (9 април 2008 г.)
той представи г-н Николаос Георгопулос – директор на Стъкларски заводи
„Дружба“ – София. Честването завърши с разрязването на традиционната
гръцка пита с късмети и
празничен коктейл.

Στις 6 Φεβρουαρίου του 2008
τα μέλη του HBCB συγκεντρώθηκαν στα γραφεία του Συμβουλίου και συνένωσαν τις ελπίδες τους για έναν επιτυχημένο επιχειρηματικό χρόνο για
όλες τις εταιρείας ελληνικής
συμμετοχής και συμφερόντων.
Στην εορταστική εκδήλωση
παραβρέθηκαν η Εξοχότατη
Πρέσβειρα της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Δ. Κουμανάκου,
υπάλληλοι της Πρεσβείας, διευθυντές και διαχειριστές εταιρειών-μελών. Ο κ. Χρίστος Κατσάνης, πρόεδρος του Συμβουλίου και διοικητής της τράπεζας
ΟΒΒ, ανακοίνωσε επίσημα τη
μετάθεσή του σε άλλη θέση, η
οποία επιβάλλει την αναχώρησή του από τη Βουλγαρία. Ως
αντικαταστάτη του για το χρονικό διάστημα μέχρι τη Γενική
συνέλευση (9 Απριλίου 2008),
ο ίδιος παρουσίασε τον κ. Νικόλαο Γεωργόπουλο, γενικο διευθυντή και country manager
της, Υαλουργιάς «ΝτρούζμπαΓιούλα»–Σόφια. Η γιορτή τελείωσε με την κοπή της παραδοσιακής προτοχρονιάτικης πίτας με τα τυχερά και κοκτέιλ.

Пощенска банка предлага
взаимни фондове с
0% входна такса
Η POST BANK προσφέρει αμοιβαία
κεφάλαια με 0% τιμή εξαγοράς
Трезорът предлага взаимни
фондове с 0% входна такса до
31 март. Фондовете покриват
пълната гама от инвестиционни продукти, насочени към
клиенти с различни финансови нужди и рискови профили,
предлагайки динамични и гъвкави инвестиционни възможности. Инвестиционен мениджър е EFG Mutual Funds, лидер
на гръцкия пазар, с дългогодишен опит и присъствие в Люксембург, Полша, Румъния, Кипър и Сърбия.
„Очаквам тенденцията, очертала взаимните фондове като
една от най-достъпните и атрактивни инвестиционни алтернативи, да продължи и през
2008 г. Това е поредна крачка
в разширяването на гамата от
продукти и услуги на нашата
банка. Целта ни е непрестанно да разширяваме портфолиото си чрез широката ни клонова мрежа в цялата страна, за
да посрещнем всички нужди
на нашите клиенти и да бъдем
предпочитаната банка в страната”, заяви Антъни Хасиотис,
главен изпълнителен директор
и член на Съвета на директорите на Пощенска банка.

Το θησαυροφυλάκιο προσφέρει αμοιβαία κεφάλαια με 0% τιμή
εξαγοράς μέχρι τις 31 Μαρτίου. Τα
αμοιβαία κεφάλια καλύπτουν την
πλήρη γκάμα επενδυτικών προϊόντων, απευθυνόμενα σε πελάτες
διαφορετικών χρηματοοικονομικών αναγκών και προφίλ ρίσκου,
προσφέροντας δυναμικές και ευέλικτες επενδυτικές δυνατότητες.
Mάνατζερ επενδύσεων είναι η EFG
Mutual Funds, αρχηγός στην ελληνική αγορά με πολύχρονη πείρα και
παρουσία στο Λουξεμβούργο, Πολωνία, Ρουμανία, Κύπρο και Σερβία.
«Οι προσδοκίες μου είναι η τάση,
η οποία καθιέρωσε τα αμοιβαία
κεφάλαια ως μία από τις πιο προσιτές και ελκυστικές επενδυτικές
εναλλακτικές, να συνεχίσει και το
2008. Αυτό είναι το βήμα στη διεύρυνση της γκάμας προϊόντων
και υπηρεσιών της τράπεζάς μας.
Σκοπός μας είναι να διευρύνουμε
ασταμάτητα τον χαρτοφύλακειο
μέσω του ευρέος δικτύου υποκαταστημάτων μας σε όλη τη χώρα,
για να υποδεχθούμε όλες τις ανάγκες των πελατών μας κα να γίνουμε τη πιο ελκυστυκή τράπεζα στη
χώρα», δήλωσε ο Άντονι Χασιώτης, γενικός εκτελεστικός διευθυντής και μέλος του Διευθυντικού
Συμβουλίου της Post Bank.
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ОРГАНИЗИРАНО СЪВМЕСТНО
МЕРОПРИЯТИЕ С ГРЪЦКОТО
ПОСОЛСТВО В БЪЛГАРИЯ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟ
ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

На 7 февруари 2008 г. в зала „Стефан Гечев” на гръцкото посолство беше представена една нова инициатива
на Световния гръцки университет – обучение на английски език – на средни и
висши ръководни кадри от
балканските страни. Целта
на обучението е както привличането на чуждестранни студенти, така и повишаване квалификацията на ръководния състав на фирмите
в целия балкански регион.
Първият курс на обучение
започна през март 2008 г.
Студентите ще бъдат обучавани от световноизвестни
преподаватели от цял свят.
След успешно положени изпити те ще получават титлата Executive MBA.

Στις 7 Φεβρουαρίου 2008 στην
αίθουσα «Στέφαν Γκέτσεφ» της
Ελληνικής πρεσβείας παρουσιάστηκε μία νέα πρωτοβουλία
του Παγκόσμιου ελληνικού πανεπιστημίου – κύκλος σπουδών
στην αγγλική γλώσσα για μεσαία
και ανώτατα στελέχη από τις
βαλκανικές χώρες. Σκοπός της
εκπαίδευσης είναι τόσο η προσέλκυση ξένων φοιτητών, όσο
και η ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων του ανώτατου κλιμακίου των εταιρειών σε
όλη την περιοχή των Βαλκανίων.
Η πρώτη τάξη του κύκλου σπουδών άρχισε τον Μάρτη του 2008.
Στους φοιτητές θα διδάσκουν
παγκοσμίως γνωστοί καθηγητές
απ’ όλο τον κόσμο. Ύστερα από
επιτυχείς εξετάσεις οι εκπαιδευόμενοι θα λαμβάνουν τον τίτλο
Executive MBA.

ГБСБ ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР ЗА
ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ НА ЕС
Το HBCB ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕ
На 26 март 2008 г. в зала „Стефан Гечев” на гръцкото посолство от 17.00 часа ГБСБ организира безплатен семинар за
всички свои членове на тема
„Оперативните програми, финансирани от структурните
фондове на Европейския съюз в България”. Темите на семинара бяха изнесени от известни консултантски фирми, представители на банките с гръцко участие, които
предлагат продукти, свързани с европейските проекти.
На събитието присъстваха и
представители на Министерство на икономиката и енергетиката.
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Στις 26 Μαρτίου του 2008 στην
αίθουσα «Στέφαν Γκέτσεβ» της
Ελληνικής πρεσβείας το HBCB
οργανώσε δωρεάν σεμινάριο για
όλα τα μέλη του με θέμα «Επιχειρησιακά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από τα Διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βουλγαρία». Τα θέματα
του σεμιναρίου αναπτύχθηκαν
από γνωστές συμβουλευτικές
εταιρείες και από εκπροσώπους
των τραπεζών ελληνικής συμμετοχής, οι οποίες προσφέρουν
προϊόντα σχετικά με τα ευρωπαϊκά project. Στο σεμινάριο να
παραβρέθηκαν και εκπρόσωποι
του υπουργείου Οικονομίας και
Ενεργειακών Πόρων.
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Нови членове на HBCB
Τα νέα μέλη του HBCB

Subaru Motors Trading – официален вносител

Subaru Motors Trading – επίσημος εισαγωγέας της

на Субару за България

Subaru για τη Βουλγαρία

Европейски център за развитие и Το Ευρωπαϊκο κεντρο αναπτυξης και εκобучение е член на Международната асоциация за об- παιδευσης είναι μέλος του Διεθνούς Ομίλου εκπαίδευσης και
разование и развитие Делта. От 1993 г. асоциацията започва да
функционира в България, като към нея се включват професионални колежи Делта София и Пловдив и Европейски колеж по
бизнес и технология.

ανάπτυξης «Δέλτα». Από το 1993 ο Όμιλος άρχισε να λειτουργεί στη
Βουλγαρία και σ’ αυτόν ανήκουν τα επαγγελματικά κολλέγια «Δέλτα»
στη Σόφια και το Πλόβντιβ, καθώς και το Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Επιχειρήσεων και Τεχνολογίας.

Емпорики Банк – България ЕАД е основана
под името Българска инвестиционна банка през 1994 г. от Европейската банка за възстановяване и развитие и група български банки и други акционери. През 1998 г. Емпорики Банк – Гърция придобива контролния пакет акции. От 2003 г. Емпорики
Банк – Гърция е основен акционер – 100%. През 2007 г. френската група Креди Агрикол (Le Groupe Crédit Agricole) придобива контролния пакет акции на Емпорики Банк – Гърция. Емпорики Банк – България ЕАД притежава пълен банков лиценз за
извършване на банкови операции на територията на страната
и в чужбина.

Η ΕμπορικΗ ΤρΑπεζα – ΒουλγαρΙας ΑΕ ιδρύθηκε το 1994 με την επωνυμία Βουλγαρική Τράπεζα Επενδύσεων από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και όμιλο βουλγάρικων τραπεζών μαζί με άλλους μετόχους. Το 1998 η Εμπορική Τράπεζα-Ελλάδας απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών. Από το 2003
η Εμπορική Τράπεζα-Ελλάδας είναι βασικός μέτοχος με 100%. Το 2007
ο γαλλικός όμιλος «www.credit-agricole.com/groupe-credit-agricole/
index.html“ \n _blankLe Groupe Crédit Agricole» απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Εμπορικής Τράπεζας-Ελλάδας. Η Εμπορική Τράπεζα-Βουλγαρίας ΑΕ έχει πλήρη τραπεζική άδεια εκτέλεσης τραπεζικών συναλλαγών στην επικράτεια της χώρας και στο εξωτερικό.

Glasscleaning е производител на системи за почистване и хигиенни продукти. Фирмата има утвърдени позиции
сред гръцките и международните фирми за хигиенни продукти чрез мрежата си от магазини и дистрибутори.

Η Glasscleaning είναι παραγωγός συστημάτων καθαρισμού και απορρυπαντικών. Η εταιρεία έχει καταξιωθεί ανάμεσα στις
ελληνικές και ξένες εταιρείες απορρυπαντικών μέσω του δικτύου της
καταστημάτων και διανομέων.

Неосет България ЕООД е дъщерна компания на

Η NEOSET ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΕΠΕ είναι θυγατρική εταιρεία
της NEOSET ΕΠΕ, Ελλάδας. Δραστηριοποιήθηκε στη Βουλγαρία το
1993, όταν άνοιξαν καταστήματα της εταιρείας στη Σόφια, Βάρνα και
Πλόβντιβ. Η εταιρεία ειδικεύεται στον σχεδιασμό επίπλων για το σπίτι
και το γραφείο, καθώς και στη σχεδίαση εσωτερικών χώρων.

NEOSET S.A. Greece. Начало на дейността – 1993 г., когато се откриват фирмените магазини в София, Варна и Пловдив. Фирмата е специализирана в проектиране на мебели за дома и офиса
и интериорен дизайн.

Coca-Cola Хеленик Ботълинг Къмпа- Η Coca-Cola Hellenic Bottling Company
ни България е част от Coca-Cola HBC – най-голямата ΒουλγαρΙας αποτελεί μέρος της Coca-Cola HBC, της μεγαλύкомпания за производство на безалкохолни напитки в Европа
и втората по големина бутилираща компания в световното семейство на Coca-Cola. Coca-Cola HBC осъществява дейност в 28
страни, обслужвайки население от 540 милиона души. Компанията навлиза на българския пазар през 1992 г. Заедно с нея
представителен офис открива и компанията Coca-Cola. От 1992
г. до 2005 г. инвестициите на двете компании в България надхвърлят 170 млн. eвро.
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τερης εταιρείας παραγωγής αναψυκτικών στην Ευρώπη και δεύτερης μεγαλύτερης εταιρείας εμφιάλωσης στην παγκόσμια οικογένεια της Coca-Cola. Η Coca-Cola HBC δραστηριοποιείται σε 28 χώρες, εξυπηρετώντας πληθυσμό 540 εκατομμυρίων. Η εταιρεία εμφανίστηκε στη βουλγάρικη αγορά το 1992. Μαζί της γραφείο αντιπροσωπείας άνοιξε και η εταιρεία Coca-Cola. Από το 1992 μέχρι το 2005
οι επενδύσεις των δύο εταιρειών στη Βουλγαρία έχουν ξεπεράσει
τα 170 εκατ. ευρώ.

