ИЗДАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „ГРЪЦКИ БИЗНЕС СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ“

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

Брой 1

октомври – ноември 2007

Интервю

С Посланика
на Гърция
съседи

Програми за
трансгранично
сътрудничество
ПОЛИТИКА

Бургас –
Александруполис
ПОсоки

Велинград –
SPA столицата
на България

ГРЪЦКИТЕ
БАНКИ
В БЪЛГАРСКАТА БАНКОВА СИСТЕМА
Οι Ελληνικές τράπεζες στο τραπεζικό
σύστημα της Βουλγαρίας

октомври – ноември 2007

6

Поздравления

10

Визитка на HBCB

12

СЪСЕДИ

18

Програми за трансгранично
сътрудничество между
България и Гърция
финанси

Гръцките банки в българската
банкова система

28

Интервю

34

политика

38

СЪДЪРЖАНИЕ

Г-жа Д. М. Куманаку, Посланик на
Република Гърция в България

Бургас-Александруполис –
от зараждането на идеята до днес
посоки

Велинград – СПА столицата
на България

48 GOURMET

Ресторант „ЕЛЕА” –
Средиземноморски полъх
в центъра на София

52

Промоции



октомври – ноември 2007

INTERVIEW

Брой 1
октомври – ноември 2007
ГЛАВЕН РЕДАКТОР

Анна Кожухарова-Мариянска
ДИЗАЙН

Иван Доганов
АВТОРИ И КОНСУЛТАНТИ

Ася Станева, Константинос Супилас , Полина Георгиева, Таня Кирякова, Теодора
Драгоева, Христос Димас

6
10

Χαιρετισμοι
Ταυτοτητα της HBCB:
ποιοι ειμαστε

ПРЕВОД

Марина Деливлаева,
Здравка Михайлова
Снимки

Лилия Йотова, Булфото, Shutterstock

12

РЕКЛАМА

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

18

изпълнител:

ΓΕΙΤΟΝΕΣ

Προγράμματα διασυνοριακής
συνεργασίας μεταξύ
Βουλγαρίας και Ελλάδας
Χρηματοοικονομικα

Οι Ελληνικές τράπεζες
στο τραπεζικό σύστημα
της Βουλγαρίας

АДРЕС:

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

28

Печат:

„Делта+“, Пловдив

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

Άννα Κοζουχάροβα-Μαριάνσκα
GRAPHIC DESIGN

Ιβάν Ντογκάνοβ

34

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Άσια Σάνεβα, Θεοδώρα Ντραγκόεβα, Κωνσταντίνος Σουπίλας, Πολίνα Γκεοργκίεβα,
Τάνια Κυριάκοβα, Χρήστος Δήμας
Μεταφραση

Μαρίνα Ντεληβλάεβα,
Ζντράβκα Μιχάιλοβα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

38

Λίλια Γιότοβα, Bulphoto, Shutterstock
διαφημιση

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

Συνεντευξη

Με την κ. Δ. Μ. Κουμανάκου,
πρέσβειρα της Ελληνικής
Δημοκρατίας στη Βουλγαρία
Πολιτικα

Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη από τη σύλληψη της
ιδέας μέχρι σήμερα
Προορισμοι

Βέλινγκραντ – η SPA
πρωτεύουσα της Βουλγαρίας

48 GOURMET

Το εστιατόριο „ELEA” μεσογειακή πνοή στο
κέντρο της Σόφιας

Εκτέλεση

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

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

52

Διαφημιστικα μηνυματα

εκτυπωση:

„Δέλτα+“, Πλόβντιβ





ПОЗДРАВЛЕНИЯ октомври – ноември 2007

ПОЗДРАВ ОТ СТРАНА
НА УПРАВИТЕЛНИЯ
СЪВЕТ НА ГБСБ
Χαιρετισμος εκ μερους
του διοικητικου
συμβουλιου του ΕΕΣΒ
След двугодишни опити идеята за Гръцки бизнес съвет в България (ГБСБ-HBCB) придоби плът и кръв през
февруари 2005 г. Тогава Съветът започна със 17 фирми.
Днес в него членуват приблизително 80 фирми от Гърция
и Кипър. Доста от гръцките предприятия са свързани с
българската икономика от десетилетия. Някои започнаха дейност веднага след промените през 1989-1990 г., а
много други се установиха тук в началото на 21-ви век.
Гръцките и кипърските предприятия в България притежават значим опит и ноу-хау, отнасящи се до икономическите процеси в страната. Гръцкият бизнес съвет
вярва, че това присъствие и този опит може да бъдат използвани с оглед предприемане на съвместни действия
с български институции в рамките на единното европейско икономическо пространство.
Съвместни действия, които биха били много полезни
в областта на енергийното сътрудничество, транспорта, с
особено значение на пристанищата по Дунав и Черно море, които ще играят все по-важна роля в сделките между
Изтока и Запада, търговията, промишлеността, както и за
справяне с общи проблеми на околната среда.
Гръцкият бизнес съвет в България вярва, че за да процъфти сътрудничеството във всички области, българи и
гърци трябва да се опознаят колкото е възможно повече.
Да опознаят взаимно културите, историята и езиците си.
В тази връзка са предприети няколко инициативи,
като организиране на културни мероприятия, издаване на книги от общ интерес, подкрепа на университетски факултети и училища, където се преподава гръцки
език и др.
Издаването на списание „Балкански хоризонти“ е
кулминацията на тези усилия.
От страна на Управителния съвет на ГБСБ бихме желали
да благодарим на нашите колеги, както и на външните ни
сътрудници, които с упорит труд и без да пестят време, направиха възможно осъществяването на това начинание.
Христос Кацанис
Председател на ГБСБ



Йоанис Каркалемис
Главен секретар на ГБСБ

Μετά από προσπάθειες 2 ετών, η ιδέα του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στην Βουλγαρία (ΕΕΣΒ-HBCB) έλαβε σάρκα και
οστά τον Φεβρουάριο του 2005. Τότε το Συμβούλιο ξεκίνησε με 17
εταιρίες. Σήμερα στην δύναμη του ανήκουν περίπου 80 επιχειρήσεις
από την Ελλάδα και την Κύπρο. Αρκετές από τις ελληνικές επιχειρήσεις έχουν σχέσεις με την βουλγαρική οικονομία εδώ και δεκαετίες.
‘Αλλες ξεκίνησαν να δραστηριοποιούνται σχεδόν αμέσως μετά τις αλλαγές του 1989-90, ενώ πολλές εγκαταστάθηκαν εδώ από τις αρχές
του 21ου αιώνα.
‘Οπως και να έχει το πράγμα, οι ελλαδίτικες και κυπριακές
επιχειρήσεις στην Βουλγαρία διαθέτουν μία ιδιαίτερα σημαντική πείρα και τεχνογνωσία όσον αφορά στις οικονομικές εξελίξεις στην χώρα. Το ΕΕΣΒ πιστεύει ότι αυτή η παρουσία και εμπειρία μπορεί ν’αξιοποιηθούν για ν’αναπτυχθούν συνέργειες με
βουλγαρικούς φορείς στα πλαίσια ενός ενιαίου ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου.
Συνέργειες που θα είναι ιδιαίτερα επωφελείς στον χώρο της ενεργειακής συνεργασίας, των μεταφορών, με τα λιμάνια του Δούναβη και
της Μαύρης Θάλασσας να παίζουν όλο και μεγαλύτερο ρόλο στις συναλλαγές μεταξύ Δύσης και Ανατολής, του εμπορίου, της βιομηχανίας, αλλά και για την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων του
περιβάλλοντος.
Το ΕΕΣΒ πρεσβεύει ότι προκειμένου η συνεργασία ν’ανθήσει σε
όλους τους τομείς, Βούλγαροι και Έλληνες πρέπει να γνωρισθούν όσο
γίνεται περισσότερο. Να γνωρίσουν ο ένας του άλλου τον Πολιτισμό,
την Ιστορία, την Γλώσσα.
Σ’αυτήν την κατεύθυνση παίρνει μία σειρά από πρωτοβουλίες, όπως η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, έκδοση βιβλίων
κοινού ενδιαφέροντος, υποστήριξη πανεπιστημιακών τμημάτων και
σχολών όπου διδάσκεται η Ελληνική γλώσσα κλπ.
Η έκδοση του περιοδικού “ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ” αποτελεί το αποκορύφωμα των προσπαθειών αυτών.
Εκ μέρους του Δ.Σ. του ΕΕΣΒ, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους
συναδέλφους μας, αλλά και τους εξωτερικούς μας συνεργάτες, οι
οποίοι με σκληρή εργασία και μη φειδόμενοι χρόνου, κατέστησαν
δυνατή την υλοποίηση του εγχειρήματος αυτού.
Χρήστος Κατσάνης
Πρόεδρος

Ιωάννης Καρκαλέμης
Γενικός Γραμματέας
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ОБРЪЩЕНИЕ НА
Г-Н ТАНАСИС ЛАВИДАС
ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР & РЪКОВОДИТЕЛ МЕЖДУНАРОДНА
ДЕЙНОСТ НА Съюза на гръцките индустриалци

Уважаеми читатели,

Μηνυμα
κ. Θαναση Λαβιδα

Αξιότιμοι αναγνώστες,

ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ & ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕΒ
България се наложи като най-силното поле за дейността на
гръцките предприятия, а икономиката й предлага много и големи
възможности както за реализирането на внос, така и на инвестиции. Присъединяването на страната към Европейския съюз в началото на 2007 г. разкрива нови хоризонти за разширяване на вече изключително динамичното икономическо сътрудничество със
съседна България, където Гърция е вторият най-голям инвеститор,
а гръцките капитали възлизат на над 10% от всички чуждестранни
инвестиции. Същевременно двустранните икономически отношения в последните години показват едно стабилно развитие.
Пример за това е подписването на Споразумението за изграждането на петролопровода Бургас-Александруполис, тъй
като двете страни се превръщат в транзитни коридори на енергия за Югоизточна Европа. Наред с това, новото споразумение
за подводния газопровод Blue Stream, който ще пренася природен газ от Каспийско море, през България и Гърция до Западна
Европа, добавя още една брънка във веригата на двустранното
ни сътрудничество.
Гръцката бизнес общност подкрепи енергично процеса на
икономическа интеграция на България, както и на другите развиващи се съседни пазари, в европейското, но и в световното
икономическо пространство. Заедно с Румъния, трите страни
представляват „балканското ядро“ на разширена Европа и са в
състояние да полагат координирани усилия за постигането на
общите си интереси в Европейския съюз.
Съюзът на гръцките индустриалци развива значителна международна дейност, като засилва отношенията на сътрудничество с аналогични организации в различни страни. Едновременно
с това пристъпва към учредяването на нови или съживяването
на вече съществуващи двустранни бизнес съвети, така че под
неговата егида и чрез координацията и създаването на екипи да
се постигат по-добри резултати. В България Съюзът на гръцките индустриалци си сътрудничи с Българската стопанска камара
както в рамките на различни европейски програми, предоставяйки ноу-хау и организирайки семинари, така и с общи позиции в рамките на Конфедерацията на работодателите в Европа
BUSINESSEUROPE.
Ние от Съюза на гръцките индустриалци се надяваме да задълбочим контактите си с Гръцкия бизнес съвет в България и да
го направим част от по-общия ни план за двустранните бизнес
съвети. Вярваме, че познанията, които членовете на Съвета притежават за конкретния пазар, съчетани с авторитета, мрежата и
широката стратегия на Съюза на гръцките индустриалци, ще отворят повече пътища и възможности за гръцкия бизнес в съседна и приятелска България.



Η Βουλγαρία έχει αναδειχθεί σε ισχυρότατο πεδίο δράσης
για τις ελληνικές επιχειρήσεις και η οικονομία της προσφέρει
πολλές και μεγάλες δυνατότητες τόσο για εξαγωγές όσο και για
επενδύσεις. Η ένταξη της χώρας στην Ενωμένη Ευρώπη από την
αρχή του 2007 ανοίγει νέους ορίζοντες για τη διεύρυνση της
ήδη πολύ δυναμικής οικονομικής συνεργασίας με τη γειτονική
Βουλγαρία, όπου η Ελλάδα είναι δεύτερος μεγαλύτερος επενδυτής, ενώ τα ελληνικά κεφάλαια υπερβαίνουν τα 10% των συνολικών ξένων επενδύσεων. Παράλληλα, οι διμερείς οικονομικές σχέσεις μας παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια μία σταθερή
ανοδική πορεία.
Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η οριστικοποίηση της συμφωνίας κατασκευής του αγωγού Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολης, καθώς οι δύο χώρες αναδεικνύονται σε ενεργειακούς διαύλους της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης. Επιπρόσθετα, η νέα συμφωνία για τον υποθαλάσσιο αγωγό Blue Stream, που θα διοχετεύει φυσικό αέριο μέσω Κασπίας Θάλασσας, Βουλγαρίας και
Ελλάδας στη Δυτική Ευρώπη, προσθέτει έναν ακόμη σημαντικό
κρίκο στη διμερή μας συνεργασία.
Η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα συνέβαλε ενεργά στη διαδικασία οικονομικής ενσωμάτωσης της Βουλγαρίας, όπως και των
άλλων αναδυόμενων γειτονικών αγορών στο ευρωπαϊκό, αλλά και
παγκόσμιο γίγνεσθαι. Μαζί με τη Ρουμανία, οι τρεις χώρες αποτελούν έναν «βαλκανικό πυρήνα» στη διευρυμένη Ευρώπη και μπορούν να καταβάλλουν συντονισμένες προσπάθειες για την προώθηση των κοινών συμφερόντων τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
O ΣΕΒ έχει αναπτύξει έντονη διεθνή δράση ενδυναμώνοντας
σχέσεις συνεργασίας με ομόλογους φορείς στις διάφορες χώρες.
Ταυτόχρονα, προχωρά στην ίδρυση νέων ή αναζωογόνηση ήδη
υπαρχόντων διμερών Επιχειρηματικών Συμβουλίων, έτσι ώστε
υπό την αιγίδα του και με συντονισμό και δημιουργία συνεργειών να επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα. Στη Βουλγαρία,
ο ΣΕΒ συνεργάζεται με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βουλγαρίας
(Bulgarian Industrial Association), είτε σε κοινοτικά προγράμματα όπου έχουμε προσφέρει τεχνογνωσία και έχουμε οργανώσει
σεμινάρια, είτε με κοινές θέσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εργοδοτικής Ένωσης BUSINESSEUROPE.
Στον ΣΕΒ, προσδοκούμε στην ενίσχυση των επαφών με το
Συμβούλιο Ελληνικών Εταιρειών στη Βουλγαρία και στην ένταξή του στον γενικότερο σχεδιασμό που έχουμε για τα διμερή
Επιχειρηματικά Συμβούλια. Πιστεύουμε ότι η γνώση που έχουν
τα μέλη του Συμβουλίου για τη συγκεκριμένη αγορά σε συνδυασμό με το κύρος, τη δικτύωση και την ευρύτερη στρατηγική
του ΣΕΒ, θα ανοίξει περισσότερους δρόμους και ευκαιρίες για
τις ελληνικές εταιρείες στη φίλη γείτονα Βουλγαρία.

България, Гърция и останалите балкански държави са
били част от общо културно и икономическо пространство още от древността. Нашият регион отново е в подем. България и Румъния са вече членове на Европейския съюз. Западните Балкани отбелязват значителен напредък в провеждането на реформи и поддържането на
финансова стабилност. Въпреки многото спорове и противоречиви оценки, Турция също започна преговори за
членство в ЕС. Тези процеси създават предвидимост, политическа стабилност и са предпоставка за увеличаване
на търговията и инвестициите в региона.
Простата истина е, че всяка една от балканските държави (без Турция) е твърде малка, за да просперира и да е
конкурентна в глобален мащаб. Ето защо е нужно спешно
да се загърбят всички политически, националистически и
етнически предразсъдъци и да изградим пазара на Балканите, като свой вътрешен пазар. Добрата новина е, че
членството в Европейският съюз създава нужния мотив за
реформи и помага това наистина да се случи.
Гърция и България трябва да бъдат лидерите в това регионално развитие, защото разполагат с добра финансова
система и ключово географско положение. За радост, вече и в България се формира надежден, млад и енергичен
предприемачески елит, който може да бъде достоен партньор на утвърдените гръцки компании и бизнес лидери.
Шансът, който глобализацията и новото разделение на
труда в света дават на двете държави, е да създадат надежден общ входен европейски коридор за стоките от Източна Азия. Това е историческа възможност, която може
да донесе просперитет на целия регион.

Η Βουλγαρία, η Ελλάδα και τα υπόλοιπα βαλκανικά κράτη αποτελούσαν ήδη από την αρχαιότητα μέρος ενός κοινού πολιτιστικού και
οικονομικού χώρου. Η περιοχή μας εκ νέου βρίσκεται σε περίοδο ακμής. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία είναι πλέον μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Τα Δυτικά Βαλκάνια σημειώνουν σημαντική πρόοδο στην
διεξαγωγή μεταρρυθμίσεων και τη διατήρηση οικονομικής σταθερότητας. Παρά τις πλείστες σχετικές συζητήσεις και αντίθετες εκτιμήσεις, η Τουρκία επίσης ξεκίνησε διαπραγματεύσεις για την ένταξή
της στην ΕΕ. Αυτές οι εξελίξεις δημιουργούν προβλεψιμότητα, πολιτική σταθερότητα και αποτελούν προϋποθέσεις αύξησης των εμπορικών συναλλαγών και των επενδύσεων στην περιοχή μας.
Απλή αλήθεια είναι, ότι το κάθε βαλκανικό κράτος (εκτός Τουρκίας) είναι πολύ μικρό ώστε να προοδεύσει και να είναι ανταγωνιστικό σε παγκόσμια κλίμακα. Για το λόγο αυτό είναι ανάγκη επειγόντως να γυρίσουμε την πλάτη μας σε όλες τις πολιτικές, εθνικές
και εθνικιστικές προκαταλήψεις και να δημιουργήσουμε την αγορά των Βαλκανίων, ως δικιά μας εσωτερική αγορά. Το καλό νέο
είναι ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί το απαραίτητο κίνητρο διεξαγωγής μεταρρυθμίσεων και συνδράμει στην
πραγματοποίηση αυτού του σκοπού.
Είναι σωστό Ελλάδα και Βουλγαρία να είναι οι ηγέτιδες χώρες αυτής της περιφερειακής ανάπτυξης, διότι διαθέτουν ένα καλό χρηματοοικονομικό σύστημα και γεωγραφική θέση κλειδί. Ευτυχώς που στη Βουλγαρία ήδη δημιουργείται αξιόπιστη, νέα και
δραστήρια επιχειρηματική ελίτ, η οποία θα καταφέρει να είναι ισάξιος εταίρος των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται επιτυχώς στην περιφερειακή αγορά.
Η ευκαιρία που η παγκοσμιοποίηση και ο νέος καταμερισμός
της εργασίας προσφέρουν στις δύο χώρες είναι να δημιουργήσουν κοινή πύλη εισόδου προϊόντων της Ανατολικής Ασίας στην
κοινή ευρωπαϊκή αγορά. Είναι μια ιστορική ευκαιρία που δύναται
να συμβάλει στην πρόοδο ολόκληρης της περιοχής.

Пожелавам успех на стартиращото издание, което
има шанс да се превърне в една от медиите на Новите
Балкани.

Εύχομαι καλή επιτυχία στην καινούργια έκδοση που έχει την
ευκαιρία να μετατραπεί σε ένα απο τα μέσα μαζικής επικοινωνίας
των Νέων Βαλκανίων.

Иво Прокопиев,
Председател на Конфедерацията на индустриалците
и работодателите в България

Ίβο Προκόπιεβ,
Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Βιομηχάνων και Εργοδοτών στην Βουλγαρία
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ГРЪЦКИ
БИЗНЕС СЪВЕТ
В БЪЛГАРИЯ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Осемдесет компании с гръцко и кипърско участие и
със значителни инвестиции в България, общият размер на
които надвишава 1,5 милиарда евро, са членове на Гръцкия бизнес съвет в България.
Две години след учредяването си Гръцкият бизнес съвет развива активна дейност в страната, а постоянният
прием на нови членове и интересът от страна на институциите в Гърция, Кипър и България към работата на съвета
са истинско доказателство за ползата и нуждата от съществуването на подобни институции.
Основна цел на съвета е развиване на икономическите, социалните и културните връзки между Гърция и България, особено в областта на инвестициите, търговията
и трансфера на ноу-хау. Средствата за постигане на тази цел са основно сътрудничеството между членовете,
официалните срещи с представители на политическия
и икономическия живот на България и Гърция, организирането на семинари, конференции и други срещи или
професионални прояви, издаването на списание, както
и седмичен бюлетин. Гръцкият бизнес съвет в България
организира редовно прояви в рамките на международни икономически форуми, които се осъществяват в страната и чужбина, взема участие в културни изяви и вече
подпомага специалността „Новогръцка филология” в Софийския университет, Класическата гимназия „Св. св. Кирил и Методий” в Пловдив и др.
Компаниите, членуващи в Гръцкия бизнес съвет, развиват дейност в банковия и общофинансовия сектор, в областта на хранително-вкусовата промишленост, комуникациите, информатиката, шивашката промишленост, инженеринг, опаковки, услуги и др. Много представители на тези компании, заедно с членовете на УС, участват в работни
групи, функциониращи в рамките на Съвета.
Управителният съвет е със следния състав: председател
Х. Кацанис (ОББ, член на Националната банка на Гърция),
главен секретар: И. Каркалемис (Bentonit, S&B Group), заместник-председатели: А. Хасиотис (Пощенска банка и ДЗИ
Банк, членове на Eurobank EFG Group), С. Теодоропулос (Чипита), Н. Георгопулос (Дружба – Юла). Членове: С. Аргиропулос (ВВ&Т), Ат. Кацирубас (Глобул – КОСМОТЕ), Г. Александрис (Alexandris Engineering) и Г. Цагарис (Pangea).
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Ογδόντα εταιρείες Ελλαδικών και Κυπριακών συμφερόντων
με πολύ σοβαρές επενδύσεις στην Βουλγαρία, το συνολικό ύψος
των οποίων ξεπερνάει το 1,5 δισ. Ευρώ, είναι μέλη του Ελληνικού
Επιχειρηματικού Συμβουλίου στην Βουλγαρία.
Δύο χρόνια μετά την ίδρυση του το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο αναπτύσσει σημαντική δράση στο επιχειρηματικό
γίγνεσθαι της Βουλγαρίας ενώ η συνεχής προσέλευση νέων μελών και το ενδιαφέρον από την πλευρά των φορέων στην Ελλάδα,
στην Κύπρο και στην Βουλγαρία για την λειτουργία του Συμβουλίου αποτελούν πραγματική απόδειξη για την χρησιμότητα και την
ανάγκη ύπαρξης τέτοιων θεσμών.
Κύριος στόχος του Συμβουλίου είναι η ανάπτυξη των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και
της Βουλγαρίας, ιδιαίτερα στον τομέα των επενδύσεων, των εμπορικών συναλλαγών και της μεταφοράς τεχνογνωσίας. Μέσα για
την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι καταρχήν η συνεργασία ανάμεσα στα μέλη του, οι επίσημες συναντήσεις με εκπροσώπους της
πολιτικής και οικονομικής ζωής της Βουλγαρίας και της Ελλάδας ,
η διοργάνωση σεμιναρίων, διασκέψεων και άλλων συναντήσεων ή
επαγγελματικών εκδηλώσεων, η έκδοση περιοδικού καθώς επίσης
και εβδομαδιαίου newsletter. Το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στην Βουλγαρία σε τακτική βάση διοργανώνει πάνελ στα πλαίσια Διεθνών Οικονομικών Φόρουμ που πραγματοποιούνται στην
χώρα, συμμετέχει σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενώ ήδη έχει αρχίσει να υποστηρίζει με ουσιαστικό τρόπο το τμήμα Νεοελληνικής
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Σόφιας, το Λύκειο Κλασσικών
Σπουδών «Κύριλλος και Μεθόδιος» της Φιλιππούπολης, κά.
Οι επιχειρήσεις μέλη του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπως ο τραπεζικός και ευρύτερα χρηματοοικονομικός, τροφίμων και ποτών, επικοινωνιών,
πληροφορικής, κλωστοϋφαντουργίας, μηχανικών κατασκευών,
συσκευασίας, παροχής υπηρεσιών, κλπ. Αρκετοί εκπρόσωποι των
επιχειρήσεων αυτών, μαζί με τα μέλη του Δ.Σ., συμμετέχουν σε
ομάδες εργασίας, που λειτουργούν στα πλαίσια του Συμβουλίου.
Η σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής: Πρόεδρος Χ. Κατσάνης (UBB,
Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας), Γ. Γραμματέας: Ι. Καρκαλέμης (Bentonit, S&B Group), Αντιπρόεδροι: Α. Χασιώτης (Post
Bank, Όμιλος EFG), Σ. Θεοδωρόπουλος (Chipita-Vivartia), Ν. Γεωργόπουλος (Drujba-Yioula). Μέλη: Σ. Αργυρόπουλος (BB&T), Αθ.
Κατσιρούμπας (Globul - COSMOTE), Γ. Αλεξανδρής (Alexandris
Engineering) και Γ. Τσαγκάρης (Pangea).
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ΠΡΟΓΡΑΜИ
ЗА ТРАНСГРАНИЧНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО
МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ
И ГЪРЦИЯ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
СУПИЛАС КОНСТАНТИНОС

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ДЕЛЕГАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В СОФИЯ

ΣΟΥΠΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΣΟΦΙΑ

В

рамките на своите приоритети Европейският съюз поощрява трансграничното, междудържавното и междуобластното сътрудничество с цел засилване на икономиката, социалното сплотяване
и насърчаване на равноправното развитие на европейския континент. Съществено се набляга на интегрирането на отдалечените области на Европейския съюз, както и
на районите, граничещи със страни кандидат-членки на Съюза. За страните членки на Евросъюза финансирането произтича от Социалната инициатива INTERREG, а за страните,
които все още не членуват в Европейския съюз, средствата се отпускат по предприсъединителната програма PHARE
или по програма TACIS.
В рамките на горепосочените линии през 1994 г. бе представена програма за трансгранично сътрудничество между Гърция и България, включваща непосредствени предимства за двете държави:
• Подобряване на инфраструктурата в областта на транспорта и околната среда.
• Икономическо развитие и заетост чрез засилване на
предприемаческите дейности, усвояване на човешки
ресурси и сътрудничество в областта на образованието
и изследванията.
• Засилване на процеса за подобряване качеството на
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στα πλαίσια των προτεραιοτήτων
και των πολιτικών της προωθεί τη διασυνοριακή, διακρατική
και τη διαπεριφερειακή συνεργασία με σκοπό την ενίσχυση
της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και την ενθάρρυνση
της ισόρροπης ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής ηπείρου. Ιδιαίτερη
έμφαση έχει δοθεί στην ενσωμάτωση απομακρυσμένων περιοχών της ΕΕ καθώς και των περιοχών που συνόρευαν ή συνορεύουν με υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Η υποστήριξη
των παραπάνω προτεραιοτήτων υλοποιούντο επί τρεις συνεχείς προγραμματικές περιόδους και για μεν τα Κράτη Μέλη η
χρηματοδότηση προερχόταν από την Κοινοτική Πρωτοβουλία
INTERREG, ενώ για τα μη κράτη μέλη οι πόροι δεσμεύονταν είτε
από το Πρόγραμμα προ-ενταξιακής βοήθειας PHARE είτε από
το Πρόγραμμα TACIS .
Στα πλαίσια των παραπάνω πολιτικών συστάθηκε από το 1994 πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας με άμεσες προτεραιότητες:
• την βελτίωση Υποδομών στις Μεταφορές και στο Περιβάλλον,
• την Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση μέσω της ενίσχυσης
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, της αξιοποίησης ανθρωπίνων πόρων και της συνεργασίας Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών ιδρυμάτων,
• την προώθηση της βελτίωσης της Ποιότητας της Ζωής στις δια-

живот в пограничните райони чрез защита, назначаване
на кадри и социално управление на естествената среда,
както и проектиране на социалните, културните и туристическите дейности в район с изключителна природа и
възможности за развитие на различни видове туризъм.

συνοριακές περιοχές μέσα από την προστασία, ανάδειξη και κοινή διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και την προβολή κοινών πολιτισμικών και τουριστικών πόρων σε μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους και με δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού .

Избираемите райони за прилагане на програмата са:
За България:
области Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково
За Гърция:
	области от източната част на Македония – Тракия (Драма, Кавала, Ксанти, Родопи, Еврос) и Централна Македония (Солун и Серес)

Οι επιλέξιμες περιοχές εφαρμογής του Προγράμματος είναι :
Για την Βουλγαρία:
Οι Νομοί: Blagoevgrad, Smolian, Kardjali, Ηaskovo
Για την Ελλάδα:
	Οι Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Νομοί Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου) και Κεντρικής Μακεδονίας (Νομοί Θεσσαλονίκης και Σερρών).

Голяма част от проектите са представени и обработени в последните години от трансграничната програма
в България, например: електрозахранването на железопътна линия Дупница – Кулата, ремонт и развиване
на международен път Е79 (София-Кулата), международен път Е80 (София-Свиленград), отваряне и изграждане на нови пътни артерии между пограничните градове: Гоце Делчев-Драма; Смолян-Ксанти; Кърджали-Комотини, както и други регионални проекти, свързани
с управление на водните запаси между Гърция и Бълга-

Πλήθος έργων έχουν προγραμματισθεί και υλοποιηθεί τα τελευταία
χρόνια από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα στην Βουλγαρία όπως η
Ηλεκτροδότηση της Σιδηροδρομικής Γραμμής Dupnitsa- Kulata, η
επιδιόρθωση και αποκατάσταση των Οδικών Αξόνων Ε79 (SofiaKulata), Ε80 ( Sofia- Svilengrad), η διάνοιξη και κατασκευή καινούργιων συνδετήριων οδών ανάμεσα στις πόλεις Gotse Deltsev- Δράμα, Smolian- Ξάνθη, Kardjali- Κομοτηνή, καθώς και περιβαλλοντικά
έργα σε σχέση με την κοινή διαχείριση υδάτων Ελλάδος- Βουλγαρίας και με την βελτίωση της ποιότητας των κοινών υδάτων κτλ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με την προοπτική της ένταξης της Βουλγα-
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рия, подобряване качеството на водните ресурси и т.н.
След присъединяването на България към Европейския съюз приоритетите, свързани с инфраструктурните проекти, в
дейности, касаещи пряко сътрудничество по бизнес въпроси, културния и туристически обмен, се разширяват. Тези
дейности са във възможностите на местното самоуправление, институциите от обществения сектор, неправителствените организации, предприятията, упражняващи икономическа дейност в изброените райони, и т.н. Редно е да се
обърне внимание на двата проекта за трансгранично икономическо развитие и оползотворяване на трудовата заетост, с общ бюджет 6.3 милиона евро, както и на двете финализирани програми, свързани със защита на водните ресурси, животинските и растителните видове в пограничните
райони с общ бюджет от 7.5 милиона евро, които ще бъдат
усвоени не по-късно от края на 2008 година. Информация,
свързана с проектите, може да бъде намерена на сайта на
Министерството на регионалната политика и благоустройството www.mrrb.government.bg.
С въвеждане на новия програмен период 2007–2013, последващ интегрирането на България, Европейският съюз набляга повече на трансграничното и междудържавното сътрудничество с въвеждането на нова програма за кооперация. В рамките на европейското държавно сътрудничество
двете страни се озоваха в последната фаза на съставянето
на новата програма ΙΝΤΕRREG IV Гърция-България 2007–2013.
Програмата засяга същите райони и съвместно с предишните покрива географски район от 154 общини и има общ бюджет от 160 милиона евро (от тях 120 милиона са за социални дейности, а останалите се разпределят от двете страни по взаимносвързаните проекти). Приоритетите в новата
програма остават същите, с акцент върху подобряване качеството на живот, сътрудничеството, уреждане на въпроси,
свързани с предприемачеството и придвижването на работна ръка в сфери, целящи заличаване на пречките при общуване на населението от пограничните райони. Допълнителна информация може да се намери на страницата на изпълнителната власт със седалище в Солун: www.interreg.gr
България и Гърция имат богат опит в трансграничното сътрудничество. Благодарение на общите структури и управ
ление според европейските разпоредби за междудържавно
сътрудничество е сигурно, че двете страни ще постигнат високи резултати, които ще допринесат за развитието на пограничните райони и сближаването на населението в рамките
на обединена Европа.
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ρίας στην Ε.Ε υπήρξε σταδιακή μετατόπιση προτεραιοτήτων από
έργα υποδομών σε δράσεις που στοχεύουν στην άμεση συνεργασία σε θέματα επιχειρηματικών, πολιτισμικών, τουριστικών ανταλλαγών. Τελικοί δικαιούχοι των παραπάνω δράσεων είναι η Τοπική
Αυτοδιοίκηση, Φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, επιχειρήσεις που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στις επιλέξιμες περιοχές κτλ. Ενδεικτικά θα αναφέρω τα δύο έργα Διασυνοριακής Οικονομικής Ανάπτυξης και αξιοποίησης του ανθρωπίνου δυναμικού με συνολικό προϋπολογισμό
6,3 εκατ. Ευρώ και τα δύο ολοκληρωμένα προγράμματα για την
προστασία των υδάτων και της βιοποικιλότητας στην διασυνοριακή περιοχή με προϋπολογισμό 7,5 εκατ. Ευρώ, τα οποία θα προκηρυχθούν και θα συμβασιοποιηθούν μέσα στην περίοδο των δεκαοκτώ επόμενων μηνών και μέχρι το τέλος του 2008. Για λεπτομέρειες σε σχέση με τις προκηρύξεις και τις επιλέξιμες δράσεις
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα
του Υπουργείου Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Έργων:
www.mrrb.government.bg όπου υπάρχει εκτενής περιγραφή
στις προδιαγραφές των παραπάνω έργων.
Με την έναρξη της καινούργιας Προγραμματικής Περιόδου 20072013, που συνέπεσε και με την ένταξη της Βουλγαρίας, η ΕΕ δίνοντας ακόμα περισσότερη έμφαση στην διασυνοριακή και διακρατική συνεργασία προχώρησε την εισαγωγή ενός νέου προγράμματος Ευρωπαϊκής Χωρικής Συνεργασίας Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Χωρικής Συνεργασίας οι δύο χώρες βρίσκονται στην τελική
φάση κατάρτισης καινούργιου προγράμματος INTERREG IV Ελλάδος –Βουλγαρίας 2007-2013. Το Πρόγραμμα το οποίο έχει τις ίδιες επιλέξιμες περιοχές με τα προηγούμενα καλύπτει την γεωγραφική περιοχή 154 δήμων και έχει συνολικό προϋπολογισμό 160
εκατ. ΕΥΡΩ (από τα οποία τα 120 εκατ. αποτελούν κοινοτική συμμετοχή και τα υπόλοιπα από ίδιους πόρους των δύο κρατών μελών). Οι προτεραιότητες παραμένουν οι ίδιες με έμφαση στην Ποιότητα Ζωής, στην συνεργασία σε θέματα επιχειρηματικότητας και
αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και σε δράσεις που θα
αποβλέπουν στην απάλειψη εμποδίων στην επικοινωνία και επαφή των τοπικών πληθυσμών κατά μήκος των συνόρων. Προκηρύξεις των επιμέρους μέτρων και έργων αναμένονται μετά τον Σεπτέμβριο 2007 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα της κοινής Διαχειριστικής Αρχής που εδρεύει
στην Θεσσαλονίκη: www.interreg.gr
Οι δύο χώρες έχοντας μια συσσωρευμένη εμπειρία σε θέματα διασυνοριακής συνεργασίας και λειτουργώντας με κοινές δομές και
κοινή διαχείριση όπως άλλωστε προβλέπουν οι κανονισμοί της
Ευρωπαϊκής Χωρικής Συνεργασίας είναι σίγουρο ότι θα πετύχουν
τα μέγιστα αποτελέσματα συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην
ανάπτυξη των διασυνοριακών περιφερειών και στην προσέγγιση
των τοπικών κοινωνιών στα πλαίσια μιας Ενωμένης Ευρώπης.
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Гръцките банки
в българската
банкова система
Полина Георгиева

Οι Ελληνικές τράπεζες στο
τραπεζικό σύστημα της Βουλγαρίας

Б

Πολίνα Γκεοργκίεβα

анковата система на България се развива динамично през последните няколко години. Ръстът на активите й е значително по-висок от този на икономиката.
За 2006 г. активите на банките достигнаха близо 90% от брутния вътрешен продукт (БВП). Въпреки бързите си темпове на развитие, България все още е далеч от европейските нива
на банково посредничество. В страната кредитите
за нефинансови институции и граждани възлизат на
46.4% от БВП за 2006 г., докато в еврозоната е 127%.
Голямата разлика показва потенциала за развитие
на банковата система в страната.
18

Τα τελευταία χρόνια το τραπεζικό σύστημα της Βουλγαρίας αναπτύσσεται δυναμικά. Η αύξηση των ενεργητικών του είναι πολύ υψηλότερη σε σχέση με την αύξηση
της βουλγαρικής οικονομίας. Το 2006 τα ενεργητικά των
τραπεζών ανήλθαν στο 90% του Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος. Παρά τους υψηλούς ρυθμούς της ανάπτυξης,
το βουλγαρικό τραπεζικό σύστημα απέχει πολύ από τα ευρωπαϊκά επίπεδα της τραπεζικής αγοράς. Το 2006 οι πιστώσεις σε ιδιώτες και μη χρηματοοικονομικούς θεσμούς
στη χώρα ανήλθαν στο 46,4% του Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος, ενώ στην ευρωζώνη έφτασαν το 127%. Η μεγάλη διαφορά όμως απεικονίζει το δυναμικό ανάπτυξης
του τραπεζικού συστήματος της Βουλγαρίας.

ФИНАНСИ

Мястото на гръцките банки
на българския пазар

Η θέση των ελληνικών τραπεζών
στη βουλγαρική αγορά

Едни от най-рано навлезлите на българския банков пазар
чуждестранни инвеститори са гръцките банки (виж карето). Активите им в България възлизат на 25,4% от общите
на банковата система към края на първото шестмесечие на
2007, както поради по-бързия им темп на растеж в сравнение със средното за пазара, така и поради придобиванията на местни кредитни институции. Три от банките са сред
първите десет по активи в страната и влизат в т.нар. „първа
група“ според терминологията на БНБ.
Гръцките банки са сред най-печелившите в българската банкова система. Трите гръцки представителки на банковия бизнес в
страната генерират около 25% от печалбата в сектора.
По продуктови категории гръцките банки са с най-силни позиции в ипотечното кредитиране. За първото шестмесечие
на 2007 г. те са представени от три институции в първа банкова група, които контролират общо 34% от ипотечния пазар.Това са ОББ (2-ро място), Пощенска банка и ДЗИ Банк,
членове на Eurobank EFG (3-то място), Банка Пиреос България (6-о място).
В челната десятка при потребителското кредитиране за първите шест месеца на 2007 г са ОББ (2-ро място) и Пощенска
банка/ДЗИ Банк (4-о място). Последните контролират 29% от
пазара на тези заеми за същия период. В сектора корпоративно банкиране ОББ, Пощенска банка/ДЗИ Банк и Банка Пиреос
България се нареждат съответно на трето, пето и шесто място по отношение на кредитните си позиции според данни на
БНБ за първите 6 месеца на
2007 г. Трите банки имат общо 25% пазарен дял от българския пазар.

Πρώτοι μεταξύ των ξένων επενδυτών στο βουλγαρικό τραπεζικό σύστημα είναι οι ελληνικοί χρηματοοικονομικοί όμιλοι (βλέπετε τον πίνακα). Κατά το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2007, τα ενεργητικά τους στη Βουλγαρία ανήλθαν
στο 25,4% του συνόλου των ενεργητικών του τραπεζικού
συστήματος, τόσο εξαιτίας των υψηλότερων ρυθμών της
ανάπτυξή τους σε σχέση με τα μέσα επίπεδα της αγοράς,
όσο και λόγω της εξαγοράς εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων. Τρεις ελληνικές τράπεζες κατατάχθηκαν μεταξύ των
δέκα πρώτων στην χώρα ως προς τον δείκτη ενεργητικών
και εισήλθαν στην αποκαλούμενη «πρώτη ομάδα», σύμφωνα με την ορολογία που χρησιμοποιεί η Εθνική Τράπεζα
Βουλγαρίας.
Οι ελληνικές τράπεζες είναι από τις πλέον κερδοφόρες επιχειρήσεις στο πλαίσιο του βουλγαρικού τραπεζικού συστήματος. Το 2006 το 25% του συνολικού κέρδους στον τομέα
ανήκε στις ελληνικές τράπεζες.
Ως προς τα προϊόντα, οι ελληνικές τράπεζες κατέχουν τις
κορυφαίες θέσεις στον τομέα των στεγαστικών πιστώσεων.
πρόκειται για την UBB (2η θέση), την PostBank και τη DZI
Bank, μέλη της Eurobank EFG (3η θέση), και την Τράπεζα
Πειραιώς Βουλγαρίας (6η θέση).
Ανάμεσα στους πρώτους δέκα στον τομέα της καταναλωτικής πίστης για το πρώτο εξάμηνο του 2007 κατατάχθηκαν
η UBB (2η θέση) και η PostBank/DZI Bank (4η θέση). Την
ίδια περίοδο οι δύο ελληνικές τράπεζες κατείχαν το 29% της
αγοράς των καταναλωτικών
δανείων. Στην αγορά επιχειρηματικών δανείων, το πρώτο εξάμηνο του 2007, η UBB,
η PostBank/DZI Bank και η
Τράπεζα Πειραιώς Βουλγαρίας κατείχαν την τρίτη, την
έβδομη και την όγδοη θέση,
αντιστοίχως. Οι τρεις τράπεζες έχουν κοινό μερίδιο
της αγοράς 25%.

Възможности
за развитие

Голямо предимство за гръцките банки пред конкурентите им са развитите бизнес
отношения между България
и Гърция. Компании от южната съседка са реализирали
10% от преките чуждестранни инвестиции в страната
през последните седем години. По обем на търговията за
2006 г. Гърция се нарежда на
3-то място след Германия и
Италия по данни на Националния статистически институт. Стокообменът с нея формира 6.5% от външната търговия на България за 2006 г.
Голям потенциален пул от
клиенти на гръцките банки са българите, работещи
в Гърция, както и гърците,
живеещи в България.  

Δυνατότητες
ανάπτυξης

Το μεγάλο προτέρημα των ελληνικών τραπεζών έναντι του
ανταγωνισμού είναι οι αναπτυγμένες
επιχειρηματικές
σχέσεις Ελλάδος-Βουλγαρίας.
Τα τελευταία επτά χρόνια το
10% των άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα μας πραγματοποιήθηκαν από επιχειρήσεις της νότιας γειτόνισσάς
μας. Σύμφωνα με στοιχεία του
Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου, το 2006 η Ελλάδα κατείχε την τρίτη θέση σε εμπορικές ανταλλαγές, μετά από την
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Прави впечатление, че за
разлика от много банки на
българския пазар, гръцките кредитни институции все
още не са навлезли в застрахователния сектор. Изключение прави ОББ, която съвместно с гръцкия застраховател Етники и дъщерните
дружества на AIG в България създадоха общозастрахователна и животозастрахователна компания.

Конкуренцията

Възможността за европейски институции свободно да
предлагат финансови услуги на местния пазар (т. нар.
единен паспорт) е предизвикателство за всички банки в
България. Засега услугата не
е много развита, но това не
значи, че в бъдеще няма да
придобие популярност. Европейската комисия полага
непрекъснати усилия за уеднаквяване на законодател-

История на гръцките
банки в България

че 100% собственост на И Еф Джи Ергасиас)
акции в банката. В края на 2006 г. Юробанк
И Еф Джи Груп придобива контрола върху
Обединена българска банка (ОББ) – българската ДЗИ Банк. Процесът на инеграПриватизирана е през 1997 г., като купу- ция на двете банки ще приключи до края на
вач е американският инвестиционен фонд тази година.
„Опенхаймър“ и ЕБВР и Булбанк. Три години по-късно акционерите продават 89.9% Банка Пиреос България – Банка Пиреос
дял от капитала на Националната банка на влиза в България през 2001 г. чрез покупкаГърция (NBG), която от 1996 г. е представе- та на „Банка Хиос“, която от 1993 г. има клон
на чрез клон и мрежа офиси в България. в страната. През 2005 г. тя купува Евробанк,
Впоследствие NBG прехвърля портфейла която преименува на Пиреос Евробанк, и
си на ОББ и закрива клона си. В момента една година по-късно я обединява с клона и
NBG държи 99.9% от капитала.
формира „Банка Пиреос България“.
Пощенска банка – Българска Пощенска
банка АД е основана на 2 април 1991 г. В
края на 1998 г. АЛИКО/КЮХ Болкан Холдингс Лимитед (обща собственост 50/50%
на American Life Insurance Company (ALICO)
и И Еф Джи Юробанк Ергасиас) придобива
78.23% от капитала на Пощенска банка. През
месец май 2004 г. И Еф Джи Юробанк Ергасиас придобива 50% от акциите на КЮХ, с което става основен акционер в Пощенска банка чрез пряко притежаваните от КЮХ (ве-
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Емпорики Банк България – от 2004 г. това
е новото име на „Търговска банка на Гърция
(България)“, която присъства в страната от
1997 г. В края на миналата година френската
банка Credit Agricole купи мажоритарния пакет на Емпорики.
Алфа банка – навлиза в страната през 2000 г.,
като правоприемник на клона на „Йонийска
и Народна банка на Гърция“ регистриран в
страната през 1995 г.

Γερμανία και την Ιταλία. Ο συνολικός όγκος του διμερούς
εμπορίου ανήλθε στα 6,5%
του εξωτερικού εμπορίου της
Βουλγαρίας για το 2006.
Μεγάλος είναι ο αριθμός των
εν δυνάμει πελατών των ελληνικών τραπεζών: οι Βούλγαροι που εργάζονται στην
Ελλάδα και οι Έλληνες που
ζουν στη Βουλγαρία.
Κάνει εντύπωση το γεγονός
ότι, αντιθέτως με τις περισσότερες τράπεζες στη βουλγαρική αγορά, οι ελληνικές τράπεζες ακόμη δεν έχουν ισχυρές
θέσεις στον ασφαλιστικό τομέα. Εξαίρεση αποτελεί η UBB,
η οποία από κοινού με την
Εθνική Ασφαλιστική και τις
θυγατρικές επιχειρήσεις της
AIG στη Βουλγαρία ίδρυσαν
κοινές ασφαλιστικές εταιρείες.

Ο ανταγωνισμός

Η δυνατότητα ελεύθερης
προσφοράς
οικονομικών
υπηρεσιών στη ντόπια αγορά (το αποκαλούμενο ενιαίο
διαβατήριο) αποτελεί πρόκληση για όλες τις τράπεζες στη Βουλγαρία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλλει
πολλές προσπάθειες, ούτως ώστε να εναρμονισθεί η
τραπεζική νομοθεσία και να
ενισχυθεί ο ανταγωνισμός
μεταξύ των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων στις χώρεςμέλη της ΕΕ.
Η Βουλγαρία πλέον είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και μερικές τράπεζες από την
Κοινότητα που θεωρούσαν τη
χώρα μας υψηλού κινδύνου  
για την ανάπτυξη δραστηριότητας, ήδη μπορούν να αναθεωρήσουν τις θέσεις τους
και να εισέλθουν στη βουλγαρική αγορά. Κατά πάσα
πιθανότητα οι προσπάθειες
των καινούργιων παικτών θα
συγκεντρωθούν στην εξαγορά των υπόλοιπων βουλγαρικών τραπεζών. Πρόσφατα έγινε σαφές ότι η ΕΙ Bank
θα πωληθεί σε μεγάλη ξένη
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ството именно с цел засилване на конкуренцията между фи- τράπεζα. Η KBC – о νέος κάτοχος της ασφαλιστικής εταιρείнансовите институции в страните членки.
ας DZI – επίσης εξέφρασε σοβαρές προθέσεις να πατήσει στη
България вече е член на Европейския съюз и някои банки от βουλγαρική τραπεζική αγορά. Σε παρόμοια κίνηση προχώρησε
Съюза, които са смятали страната за прекалено рискова, мо- η Eurobank EFG, η ιδιοκτήτης της PostBank με την εξαγορά
же да преосмислят позицията си и да навлязат на българския της DZI Bank στα τέλη του περασμένου χρόνου.
банков пазар. Стъпването на зелено би било трудна и времеем- Ο ανταγωνισμός των μη τραπεζικών επιχειρήσεων στον τομέα
ка политика, затова вероятно
των καταναλωτικών δανείусилията на новите играчи
ων επίσης δεν πρέπει να αμεще се съсредоточат върху изληθεί. Σύμφωνα με στοιχεία
купуване на останалите бълτων ίδιων των μη τραπεζικών
гарски банки. Наскоро стаεπιχειρήσεων, από το 2001 οι
на ясно, че СИ Банк бе проτελευταίες έχουν εξυπηρετήдадена тази година на голяσει άνω των 0,5 εκατομμυρίUnited Bulgarian Bank – ιδιωτικοποιήθηκε το 1997,
ма чуждестранна банка. КВС,
ων πελατών και ισχυρίζονται
αγοραστές ήσαν η EBRD (European Bank for Reconstruction
новият собственик на ЗПАД
ότι οι εν δυνάμει πελάτες τους
and Development), o αμερικανικός επενδυτικός όμιλος
ДЗИ (застрахователната комυπολογίζονται σε 1,5 εκατομ«Oppenheimer» και η βουλγαρική τράπεζα Bulbank. Τρία
пания) и един от отпадналиμύρια. Αυτές οι επιχειρήσεις
χρόνια αργότερα οι μέτοχοι της τράπεζας πώλησαν το
αναπτύσσονται συνέχεια και
те кандидати при наддаване89,9% του κεφαλαίου στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος η οποία
ασκούν όλο και μεγαλύτερη
то за ДЗИ банка, също заяви
ανέπτυσσε δραστηριότητα στη βουλγαρική αγορά από το
1996 μέσω δικού της δίκτυου καταστημάτων. Στη συνέχεια
πίεση στις τράπεζες στο πλαίсериозните си намерения да
η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος μετέφερε το χαρτοφυλάκιο της
σιο της αγοράς καταναλωτιстъпи на българския банков
στην UBB και έκλεισε το δίκτυο καταστημάτων της. Την
пазар. Подобен ход направи
κών δανείων. Πρόσφατα ο Διπαρούσα στιγμή η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος κατέχει το
Еurobank EFG, собственик на
οικητής της Εθνικής Τράπεζας
99,9% του κεφαλαίου της UBB.
Пощенска банка, с покупката
Βουλγαρίας κ. Ιβάν Ισκροβ δήна ДЗИ Банк в края на минаλωσε ότι «ο τραπεζικός τομέлата година.
PostBank – η Βουλγαρική Ταχυδρομική Τράπεζα Ε.Α. ιδρύθηας θα πρέπει να αντιμετωπίσει
Конкуренцията от небанκε στις 2 Απριλίου 1991. Στα τέλη του 1998 η ALICO/CEH Balkan
τον ισχυρό ανταγωνισμό των
ковите дружества в сектоHoldings Limited (κοινή ιδιοκτησία 50%/50% της American
μη τραπεζικών χρηματοοικοLife Insurance Company (ALICO) και της EFG Eurobank Εργασίра на потребителските креνομικών ιδρυμάτων». Σύμφωας) απέκτησε το 78,23% του κεφαλαίου της PostBank. Τον Μάдити също не е за пренеνα με τα λόγιά του αυτή είναι
брегване. По данни на саιο του 2004 η EFG Eurobank Εργασίας απέκτησε το 50% των
η παγκόσμια τάση  που τα τεμετοχών της CEH, κάτι που την καθιστά βασικό μέτοχο μέσω
мите небанкови компании
λευταία χρόνια επιβάλλεται
των άμεσα αποκτούμενων από την CEH (πλέον 100% ιδιοκτηте са обслужили над полоκαι στη Βουλγαρία. Μερικές
σία της EFG Eurobank Εργασίας) μετοχών της τράπεζας. Στα
вин милион души от 2001 г.
τράπεζες, αντί να ανταγωνιτέλη του 2006 Eurobank EFG Group εξαγόρασε την βουλγαριнасам, като смятат, че имат
στούν με τους μη τραπεζικούς
κή DZI Bank. Στα τέλη του τρέχοντος έτους θα ολοκληρωθεί η
още 1.5 млн. потенциалομίλους, εισέβαλαν άμεσα σε
διαδικασία συγχώνευσης των δύο τραπεζών.
ни клиенти. Този вид бизαυτή την αγορά. Για παράδειγнес се развива непрекъснаμα η Unicredit Bulbank συμΤράπεζα Πειραιώς Βουλγαρίας – εισήλθε στη βουλγαρική
то и започва да оказва все
μετέχει στην αγορά με την μη
αγορά το 2001 με την εξαγορά της «Τράπεζας Χίος» η οποία
по-голям конкурентен наτραπεζική επιχείρηση του Ομίείχε κατάστημα στη Βουλγαρία από το 1993. Το 2005 η Τράтиск на банките в областта
λου Unicredit Clarima, ενώ η
πεζα Πειραιώς εξαγόρασε τη βουλγαρική Eurobank, την
на потребителското кредиSociete General Expressbank –
οποία μετονόμασε Πειραιώς Eurobank και ένα χρόνο αργόтиране. Наскоро управитеμε την Credibul.
τερα την ένωσε με το κατάστημα, σχηματίζοντας την «Τράлят на Централната банка
πεζα Πειραιώς Βουλγαρίας».
Ρυθμίσεις
Иван Искров потвърди, че
„банковият сектор трябва да
Από το 2004 μέχρι τα τέλη
Εμπορική Τράπεζα Βουλγαρίας – από το 2004 αυτό είναι το
очаква засилваща се конкуτου 2006 η Εθνική Τράπεζα
καινούργιο όνομα της «Εμπορικής Τράπεζας Ελλάδος (Βουλренция от небанковите фиΒουλγαρίας επέβαλε μέτρα
γαρία)» που δραστηριοποιείται στην χώρα από το 1997. Στα
нансови посредници“. Споπεριορισμού στην αύξηση των
τέλη του προηγούμενο έτους η γαλλική Credit Agricole εξαγόред него това е глобална
πιστώσεων. Επειδή οι πιστώρασε το πλειοψηφικό πακέτο της Εμπορικής.
σεις είναι η βασική εργασία
тенденция, която през последните години усилено се
των τραπεζών, από την οποία
Alfa Bank – Άλφα Τράπεζα – εισήλθε στη βουλγαρική αγοналага и в България. Някои
αποκομίζουν τα περισσότερά το 2000, ως διάδοχος του παραρτήματος της «Ιόνιας και
банки, вместо да се конкуρα κέρδη τους, μελλοντικοί
Λαϊκής Τράπεζας Ελλάδος» που δραστηριοποιούταν στη
рират с небанковите дружеπεριορισμοί θα επηρεάσουν
χώρα από το 1995.
ства, директно навлизат на
αρνητικώς τα έσοδα τους.
този пазар. Например УниΣε νέους περιορισμούς όμως
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2002

2003

2004

2005

2006

Активи
ОББ
Пощенска банка
ДЗИ
Пиреос банк
Евробанк
Емпорики
Алфа банк
Национална банка на Гърция
Общо гръцки банки
Цялата система
Пазарен дял на гръцките банки %

1 640 338
783 472
—
97 575
—
97 111
92 748
146 982
2 858 226
14 557 124
19,6

1 803 957
905 160
—
234 476
—
83 473
119 435
193 040
3 339 541
17 323 643
19,3

2 201 143
1 167 731
—
426 377
—
86 278
134 296
195 408
4 211 233
24 917 359
16,9

3 175 650
1 697 051
—
859 391
539 593
89 102
159 640
4 011
6 524 438
32 850 884
19,9

3 960 705
2 870 185
1 037 642
1 572 518
—
116 214
413 707
—
9 970 971
42 194 864
23,6

Кредити
ОББ
Пощенска банка
ДЗИ
Пиреос банк
Евробанк
Емпорики
Алфа банк
Национална банка на Гърция
Общо гръцки банки
Цялата система
Пазарен дял на гръцките банки %

670 636
392 269
—
75 087
—
80 022
68 876
132 296
1 419 186
6 033 915
23,5

1 081 583
544 744
—
190 304
—
69 266
92 155
76 457
2 054 509
9 375 527
21,9

1 512 162
753 927
—
366 996
—
72 209
106 564
31 514
2 843 372
13 810 950
20,6

2 057 724
1 207 926
—
639 723
303 094
71 281
133 134
—
4 412 882
18 379 092
24,0

2 748 680
1 627 668
449 290
1 073 834
—
93 130
238 173
—
6 230 775
22 770 569
27,4

Депозити
ОББ
Пощенска банка
ДЗИ
Пиреос банк
Евробанк
Емпорики
Алфа банк
Национална банка на Гърция
Общо гръцки банки
Цялата система
Пазарен дял на гръцките банки %

1 255 490
567 074
—
34 899
—
16 373
37 818
45 252
1 956 906
10 046 567
19,5

1 425 472
657 075
—
59 847
—
13 412
53 286
39 648
2 248 740
12 113 087
18,6

1 696 591
716 498
—
111 982
—
20 610
43 838
11 135
2 600 654
16 731 852
15,5

2 126 430
985 790
—
206 560
401 975
47 626
54 092
—
3 822 473
20 446 133
18,7

2 625 009
2 214 228
841 769
700 236
—
63 890
186 671
—
6 631 803
27 560 011
24,1

Печалба
ОББ
Пощенска банка
ДЗИ
Пиреос банк
Евробанк
Емпорики
Алфа банк
Национална банка на Гърция
Общо гръцки банки
Цялата система
Пазарен дял на гръцките банки %

35 710
7 719
—
219
—
1 612
305
2 195
47 760
266 625
17,9

53 846
11 687
—
1 378
—
317
910
3 779
71 917
379 817
18,9

65 888
17 066
—
7 028
—
1 398
1 624
2 008
95 012
434 112
21,9

93 864
14 231
—
10 186
6 213
2 045
1 700
916
129 155
584 235
22,1

142 608
43 193
1 728
19 152
—
29
932
—
207 642
807 590
25,7

хиляди лева

Източник: БНБ
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Χιλιάδες λέβα

Ενεργητικό
UBB
Post Bank
DZI
Τράπεζα Πειραιώς
EuroBank
Εμπορική
Άλφα Τράπεζα
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
Σύνολο για τις ελληνικές τράπεζες
Σύνολο τραπεζικού συστήματος
Μερίδιο της αγοράς που κατέχουν οι
ελληνικές τράπεζες %
Πιστώσεις
UBB
Post Bank
DZI
Τράπεζα Πειραιώς
EuroBank
Εμπορική
Άλφα Τράπεζα
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
Σύνολο για τις ελληνικές τράπεζες
Σύνολο τραπεζικού συστήματος
Μερίδιο της αγοράς που κατέχουν οι
ελληνικές τράπεζες %
Καταθέσεις
UBB
Post Bank
DZI
Τράπεζα Πειραιώς
EuroBank
Εμπορική
Άλφα Τράπεζα
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
Σύνολο για τις ελληνικές τράπεζες
Σύνολο τραπεζικού συστήματος
Μερίδιο της αγοράς που κατέχουν οι
ελληνικές τράπεζες %
Κέρδος
UBB
Post Bank
DZI
Τράπεζα Πειραιώς
EuroBank
Εμπορική
Άλφα Τράπεζα
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
Σύνολο για τις ελληνικές τράπεζες
Σύνολο τραπεζικού συστήματος
Μερίδιο της αγοράς που κατέχουν οι
ελληνικές τράπεζες %

το 2002

το 2003

το 2004

το 2005

το 2006

1 640 338
783 472
—
97 575
—
97 111
92 748
146 982
2 858 226
14 557 124

1 803 957
905 160
—
234 476
—
83 473
119 435
193 040
3 339 541
17 323 643

2 201 143
1 167 731
—
426 377
—
86 278
134 296
195 408
4 211 233
24 917 359

3 175 650
1 697 051
—
859 391
539 593
89 102
159 640
4 011
6 524 438
32 850 884

3 960 705
2 870 185
1 037 642
1 572 518
—
116 214
413 707
—
9 970 971
42 194 864

19,6

19,3

16,9

19,9

23,6

670 636
392 269
—
75 087
—
80 022
68 876
132 296
1 419 186
6 033 915

1 081 583
544 744
—
190 304
—
69 266
92 155
76 457
2 054 509
9 375 527

1 512 162
753 927
—
366 996
—
72 209
106 564
31 514
2 843 372
13 810 950

2 057 724
1 207 926
—
639 723
303 094
71 281
133 134
—
4 412 882
18 379 092

2 748 680
1 627 668
449 290
1 073 834
—
93 130
238 173
—
6 230 775
22 770 569

23,5

21,9

20,6

24,0

27,4

1 255 490
567 074
—
34 899
—
16 373
37 818
45 252
1 956 906
10 046 567

1 425 472
657 075
—
59 847
—
13 412
53 286
39 648
2 248 740
12 113 087

1 696 591
716 498
—
111 982
—
20 610
43 838
11 135
2 600 654
16 731 852

2 126 430
985 790
—
206 560
401 975
47 626
54 092
—
3 822 473
20 446 133

2 625 009
2 214 228
841 769
700 236
—
63 890
186 671
—
6 631 803
27 560 011

19,5

18,6

15,5

18,7

24,1

35 710
7 719
—
219
—
1 612
305
2 195
47 760
266 625

53 846
11 687
—
1 378
—
317
910
3 779
71 917
379 817

65 888
17 066
—
7 028
—
1 398
1 624
2 008
95 012
434 112

93 864
14 231
—
10 186
6 213
2 045
1 700
916
129 155
584 235

142 608
43 193
1 728
19 152
—
29
932
—
207 642
807 590

17,9

18,9

21,9

22,1

25,7
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кредит Булбанк участва с
небанковото дружество в
групата Уникредит Кларима, а Сосиете Женерал Експресбанк – с Кредибул.

Регулации

От 2004 до края на 2006 г.
БНБ разчита на мерки за
ограничаване ръста на кредитирането. След отпадане на рестрикционния режим в началото на тази година, кредитният ръст отново ускори развитието си
и постави въпроса за нови
ограничителни мерки. Такива БНБ въведе в края на
месец юли, като повиши
процента минимални задължителни резерви върху привлечените банкови
средства от 8% на 12%, считано от 1 септември 2007.
По експертни оценки тази стъпка на Централната
банка ще задържи от оборот приблизително € 770
млн. В случай че кредитната експанзия продължи да
се развива устойчиво, БНБ
заяви готовност да повиши
изискванията за капиталовата адекватност на банковите институции. В това отношение местните надзорни
регулации не засягат клоновете на европейски банки,
като например Алфа Банк –
клон София.

αναφέρθηκε ο κ. Ιβάν Ισκροβ,
στην ομιλία του κατά την τακτική συνάντηση της Ένωσης
Βουλγαρικών Τραπεζών τον
Μάιο. Ο κ. Ισκροβ προειδοποίησε ότι «στην περίπτωση
που διαπιστώσουμε ότι τα
τραπεζικά δάνεια εξακολουθούν να αυξάνονται σταθερά
και η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος διακυβεύεται, η Εθνική Τράπεζα
Βουλγαρίας θα προβεί σε μέτρα για τον περιορισμό στην
αύξηση των πιστώσεων».
Οι κανόνες που ισχύουν για
τα καταστήματα των ξένων
τραπεζών (π.χ. Alfa Bank), διαφοροποιούνται κατά κάποιο
τρόπο σε σχέση με εκείνους οι
οποίοι ισχύουν για τις τοπικές τράπεζες με βούλγαρους
μετόχους ή θυγατρικές ξένων.  
Αυτό αποτελεί πλεονέκτημα
έναντι του ντόπιου ανταγωνισμού. Για παράδειγμα, τα καταστήματα των ευρωπαϊκών
τραπεζών δεν οφείλουν να
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ελάχιστης επάρκειας
κεφαλαίων που επιβλήθηκαν από την Εθνική Τράπεζα
Βουλγαρίας και είναι υψηλότερες σε σχέση με εκείνες των
ευρωπαϊκών χωρών (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος). Μόνο στην περίπτωση
που η Εθνική Τράπεζα Βουλγαρίας επιβάλει περιορισμούς
στις τραπεζικές πιστώσεις θα
υπάρχουν επιπτώσεις για τα
καταστήματα των ευρωπαϊκών τραπεζών.

ИНТЕРВЮ

октомври – ноември 2007

октомври – ноември 2007

ИНТЕРВЮ

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ, ПОЛИТИЧЕСКИ
И ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ ГЪРЦИЯ И БЪЛГАРИЯ
Интервю с Посланика на Гърция
г-жа Д.М. Куманаку

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
Συνέντευξη της Πρέσβειρας της
Ελλάδος στη Σόφια, κας ΔανάηςΜαγδαληνής Κουμανάκου
Ваше Превъзходителство, България и Гърция вече са
част от едно семейство – това на ЕС. Премахването на гра
ничните бариери открива много голямо поле за действие във
всички сфери на социалния живот. Кое от опита на страна
та Ви като една от старите членки на ЕС ще предадете на
България, така че да може страната ни да има същите при
добивки, на които се радва Гърция?
От 1 януари 2007 г. гръцко-българските отношения се определят от една нова динамична реалност. С приемането на съседната ни страна и на Румъния в голямото европейско семейство
от 1 януари 2007 г. бе завършено важното пето разширяване на
ЕС, което подсили балканското измерение на Съюза. За първи
път страната ни придоби сухоземни граници с ЕС и едновременно с това вече има пряк достъп до крайдунавския хинтерланд. Както през 2004 г. членството на България в НАТО беляза
края на 20-и век в отношенията между двете страни, срещайки
ги като съюзници, 2007-а година бележи продължението и завършването на целия процес с Гърция и България като съюзници в голямото начинание на европейското обединение.
По този начин се оправдава стратегическият избор на
външната политика на Гърция, която от първия момент подкрепи присъединяването на България и региона в евроатлантическите институции, като важно условие за стабилизация
и създаване на нова концепция за сигурност и постигане на
благоденствие за обществата на Югоизточна Европа. Подкрепата за този избор бе изразена по най-добрия начин от
гръцкия Парламент, който на 2 ноември 2005 г. ратифицира
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1) Εξοχοτάτη, η Βουλγαρία και η Ελλάδα πλέον βρίσκονται σε μια οικογένεια – αυτής της Ε.Ε. Με την απάλειψη
των συνοριακών φραγμών διανοίγεται ένα πολύ μεγάλο πεδίο
δράσης σε όλες τις σφαίρες της κοινωνικής ζωής. Τι από την
εμπειρία της χώρας σας ως παλαιού μέλους της Ε.Ε. θα μεταδώσετε στη Βουλγαρία, ώστε να μπορέσει η χώρα μας να εξισώσει τις κατακτήσεις, των οποίων η Ελλάδα χαίρει;
Από 1/1/2007 μια νέα δυναμική πραγματικότητα χαρακτηρίζει
τις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις. Η ένταξη της γειτονικής μας χώρας, μαζί με τη Ρουμανία, στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια από
1ης Ιανουαρίου 2007, ολοκλήρωσε την σημαντική 5η διεύρυνση
της ΕΕ, ενισχύοντας τη βαλκανική της διάσταση. Η χώρα μας για
πρώτη φορά απέκτησε χερσαία σύνορα με την Ε.Ε. και ταυτόχρονα έχει άμεση πρόσβαση στην παραδουνάβια ενδοχώρα. Όπως το
2004 η ένταξη της Βουλγαρίας στο ΝΑΤΟ σηματοδότησε για τις
σχέσεις των δύο χωρών την λήξη του 20ου αιώνα, βρίσκοντας τις
ως συμμάχους, το 2007 σηματοδοτεί τη συνέχεια και ολοκλήρωση
της όλης διαδικασίας με την Ελλάδα και τη Βουλγαρία ως εταίρους
στο μεγάλο εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης.
Δικαιώνεται έτσι η στρατηγική επιλογή της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος, η οποία από την πρώτη στιγμή στήριξε την ενσωμάτωση της Βουλγαρίας και της ευρύτερης περιοχής στους ευρωατλαντικούς θεσμούς, ως βασική προϋπόθεση για την σταθεροποίηση
και την παραγωγή μιας νέας αντίληψης για την ασφάλεια και τη
δημιουργία ευημερίας για τις κοινωνίες της Ν.Α. Ευρώπης. Την στήριξη αυτής της επιλογής εξέφρασε με τον καλύτερο τρόπο το Ελληνικό Κοινοβούλιο, επικυρώνοντας στις 2/11/2005, πρώτο μετα-
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пръв сред другите страни на ЕС договора за присъединяване
на България в ЕС, а министър-председателят г-н Костас Караманлис и министърът на външните работи г-жа Дора Бакояни отправиха послания към българския печат в този велик за съседните страни и региона ни момент.
Как бихте определили икономическите, а и политически
те отношения между Гърция и България и как очаквате те
да бъдат повлияни от приемането на последната в ЕС?
Икономическите отношения между двете страни са пример за успешно сътрудничество. Това стана благодарение на

октомври – ноември 2007

ξύ των χωρών της ΕΕ, τη Συμφωνία προσχώρησης της Βουλγαρίας
στην ΕΕ, ο Πρωθυπουργός κ. Κ. Καραμανλής και η ΥΠΕΞ κα Ντόρα
Μπακογιάννη με μηνύματά τους προς τον Β/Τύπο την μεγάλη αυτή
στιγμή για τις γειτονικές χώρες και την περιοχή.
2) Πώς θα χαρακτηρίζετε τις οικονομικές αλλά και τις πολιτικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας και πώς αυτές
αναμένετε να επηρεαστούν από την ένταξη της τελευταίας
στην Ε.Ε.;
Οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών συνιστούν
τον ορισμό της επιτυχίας, χάρις στην εκτεταμένη επέκταση

ският обмен възлиза на 10,2%, а положителното салдо на търговския стокообмен също се е увеличило с 29,4%. С тези данни
се потвърждава изключително доброто развитие на гръцките
продукти в България, но и се развенчава митът, че българските продукти ще залеят гръцкия пазар. Позицията на гръцките
продукти на българския пазар се засилва.
В банковия сектор Гърция заема първото място с 24% пазарен дял и присъства динамично в телекомуникациите, рекламните услуги, консултантските услуги, разпространителските мрежи, туризма и др. В полето на гръцките интереси в
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γές. Στο α΄ τρίμηνο του 2007 οι ελληνικές εξαγωγές ξεπέρασαν τα
255 εκατ. Ευρώ καταγράφοντας αύξηση σε σχέση με το α΄ τρίμηνο
του 2006 κατά 12,7%. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν με ποσοστό 6,6%, με
αποτέλεσμα ο όγκος εμπορίου να ανέλθει κατά 10,2% και το πλεόνασμα των εμπορικών σχέσεων να αυξηθεί επίσης κατά 29,4%. Από
τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνεται η πολύ καλή πορεία των ελληνικών
προϊόντων στην Βουλγαρία αλλά και η διάλυση του μύθου ότι τα
βουλγαρικά προϊόντα θα κατέκλυζαν την ελληνική αγορά. Η θέση
των ελληνικών προϊόντων ισχυροποιείται στην βουλγαρική αγορά.
Στον τραπεζικό τομέα η Ελλάδα καταλαμβάνει την πρώτη
θέση με το 24% της αγοράς
ενώ έχει δυναμική παρουσία στις τηλεπικοινωνίες, τις
υπηρεσίες διαφήμισης, συμβούλων επιχειρήσεων, δίκτυα διανομής, τουρισμό κ.ά.
Ανερχόμενος τομέας στο ελληνικό ενδιαφέρον είναι τελευταία η αγορά ακινήτων
και τα τεχνικά έργα, κυρίως
δημόσια με κοινοτική χρηματοδότηση και ιδιωτικά.
Πέραν της πολυσχιδούς
υποστήριξης που η χώρα μας
παρέχει όλα αυτά τα χρόνια,
στο πλαίσιο του Ελληνικού
Σχεδίου Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων, το οποίο με συμφωνία των
δυο κυβερνήσεων επεκτάθηκε για ακόμα μια πενταετία,
έχουν προγραμματισθεί τα εξής έργα προϋπολογισμού 3 εκ.
ευρώ: Εξοπλισμός Χειρουργικής Μονάδας – Περιφερειακό
Νοσοκομείο Kardjali, Ιατρικός Εξοπλισμός – Νοσοκομείο  
Vratsa, Περιφερειακό Ογκολογικό Νοσοκομείο Smolyan.
Οι εξαιρετικές πολιτικές και οικονομικές σχέσεις των δύο
χωρών, πιστεύουμε ότι θα προωθηθούν και θα αποκτήσουν
μια θαυμάσια δυναμική με την ολοκλήρωση της ένταξης της
Βουλγαρίας στην Ε.Ε. Η εμβάθυνση και διεύρυνση των ανταλλαγών και η βελτίωση τους στο επίπεδο της καθημερινότητας
θα έχει θετικά αποτελέσματα, φέρνοντας την φίλη χώρα σταθερά και εγγύτερα στις ευρωπαϊκές δομές και δράσεις. Ταυτόχρονα, θα προσφέρει καλύτερες συνθήκες στα ελληνικά αλλά
και ευκαιρίες σε βουλγαρικά επιχειρηματικά συμφέροντα.
Σταθερή επιδίωξη μας είναι να ενισχυθεί η Βουλγαρία με
προσφορά τεχνογνωσίας και ελληνικής εμπειρίας ώστε να μπορεί να απορροφήσει στο μεγαλύτερο ποσοστό και με επιτυχία
τους κοινοτικούς πόρους και να ενισχύσει τις δομές της στο περιφερειακό επίπεδο. Με την επιτυχή ανάπτυξη και της παραμέτρου αυτής πιστεύουμε ότι η σχέση των χωρών μας θα μπορούσε
σε μικρό χρονικό διάστημα να χαρακτηρίζεται ως υποδειγματική των δυο ευρωπαίων εταίρων στον 21ο αιώνα.
3) Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που προσδιορίζουν τις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδος-Βουλγαρίας σήμερα;
Κορυφαίο γεγονός αποτέλεσε η επίσκεψη του Προέδρου
της Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια και της Προέδρου της

България е една от
малкото страни, с които
Гърция регистрира
положителен
търговски баланс
цялостното разширяване на гръцкия бизнес. Наистина мултинационализирането на гръцкия бизнес позна пълно и успешно
приложение в съседните страни и главно в България. Както в
търговията, така и в инвестициите, България е привилегировано място за разширяване на гръцкия бизнес и вярваме, че
членството й в ЕС е още една възможност, след като от този момент нататък се засилва прилагането на европейската логика и
законодателство и се преодоляват и последните пречки за безпрепятственото развиване на дейности на българския пазар.
България е четвъртият най-добър клиент на Гърция в света, тъй като гръцкият износ (за 2005 г.) възлиза на 817,9 млн.
евро. Освен това България е една от малкото страни, с които
Гърция регистрира положителен търговски баланс (275,9 млн.
евро за 2006 г.). Още по-динамична е картината в преките чуждестранни инвестиции, където Гърция неотменно е на едно от
първите три места сред страните, които са инвестирали капитали в България, с участие във всички сфери на икономиката
(индустрията и търговията са първите сфери, в които са направени гръцки инвестиции), с водеща тази на услугите.
Според скорошни данни през 2006 г. е регистриран рекорден гръцки износ, надвишаващ 1 млрд. евро, като по този начин е отбелязан ръст с 28,8% в сравнение с 2005 г. Ръстът на
гръцкия износ за България продължава и след приемането на
страната в ЕС и то с по-бързи темпове от вноса. За първото
тримесечие на 2007 г. гръцкият износ надвиши 255 млн. евро,
отчитайки растеж с 12,7% в сравнение с първото тримесечие
на 2006 г. Вносът се е увеличил с 6,6%, като в резултат търгов-
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της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Πράγματι η διεθνοποίηση
των ελληνικών επιχειρήσεων γνωρίζει πλήρη και επιτυχημένη εφαρμογή στις γειτονικές χώρες και κυρίως στην Βουλγαρία. Τόσο στο εμπόριο όσο και στις επενδύσεις η Βουλγαρία
αποτελεί προνομιακό χώρο επέκτασης των ελληνικών επιχειρήσεων, πιστεύουμε δε ότι η ένταξή της στην ΕΕ αποτέλεσε
ακόμη μία ευκαιρία αφού από το σημείο αυτό και μετά εντείνεται η προσαρμογή στην κοινοτική λογική και νομοθεσία και
υπερπηδούνται και τα τελευταία εμπόδια για την απρόσκοπτη
δραστηριοποίηση στην βουλγαρική αγορά.
Η Βουλγαρία αποτελεί τον τέταρτο καλύτερο πελάτη της Ελλάδος παγκοσμίως αφού οι ελληνικές εξαγωγές ανέρχονται (για το
2005) στα 817,9 εκατ. ευρώ ενώ ο συνολικός όγκος του διμερούς
εμπορίου ανέρχεται στα 1,829 δις ευρώ. Εξάλλου η Βουλγαρία αποτελεί μία από τις λίγες χώρες με τις οποίες η Ελλάδα καταγράφει θετικό εμπορικό ισοζύγιο (275,9 εκατ. Ευρώ το 2006). Η δυναμικότερη
πάντως εικόνα παρουσιάζεται στις άμεσες ξένες επενδύσεις όπου η
Ελλάδα εμφανίζεται σταθερά στις τρεις πρώτες θέσεις μεταξύ των
χωρών καταγωγής των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί στην Βουλγαρία με συμμετοχή σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας (βιομηχανία και εμπόριο είναι οι πρώτοι τομείς όπου έγιναν
ελληνικές επενδύσεις), αλλά με κυρίαρχο εκείνο των υπηρεσιών.
Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία για το 2006 καταγράφηκαν
ελληνικές εξαγωγές ρεκόρ άνω του 1 δισεκ. Ευρώ, σημειώνοντας
αύξηση κατά 28,8% σε σχέση με το 2005. Η αύξηση των ελληνικών
εξαγωγών στην Βουλγαρία συνεχίζεται και μετά την είσοδο της χώρας στην ΕΕ και μάλιστα με ταχύτερους ρυθμούς από τις εισαγω-

последно време попадат пазара на недвижими имоти и техническите обекти, главно обществените с европейско финансиране, но също и частните.
Освен многостранната подкрепа, която страната ни оказва
на България през всичките тези години в рамките на гръцкия
проект за икономическо възстановяване на Балканите, удължен със споразумение между двете правителства за още пет години, са планирани следните проекти с бюджет от 3 млн. евро:
оборудване на хирургическото отделение на регионална болница Кърджали, лекарско оборудване – болница Враца, регионална онкологична болница Смолян.
Вярваме, че с приключването на процеса по присъединяването на България към ЕС отличните политически и икономически отношения между двете страни ще се развият и ще придобият една чудесна динамика. Задълбочаването и разширяването
на обмена и подобряването му на ежедневно равнище ще доведе до положителни резултати, поставяйки приятелската страна
по-стабилно и по-близко до европейските структури и дейности.
Едновременно с това ще предложи по-добри условия за гръцките, но и нови възможности за българските бизнес интереси.
Постоянен наш стремеж е България да бъде подпомогната с предоставянето на ноу-хау и гръцки опит, така че
да може да усвои успешно и в по-голям размер европейските средства и да засили структурите си на регионално равнище. Вярваме, че с успешното развитие и на този
параметър отношенията между страните ни в най-скоро
време ще могат да се определят като отношения за пример

31

ИНТЕРВЮ

октомври – ноември 2007

между двама европейски партньори от 21-ви век.
Кои са елементите, определящи дипломатическите от
ношения между Гърция и България днес?
Върхово събитие бе посещението на президента г-н Каролос Папуляс и на председателя на Гръцкия парламент г-жа Псаруда-Бенаки през февруари 2007 г. По време на тези посещения
бе подчертано, че се намираме в „златния век“ на гръцко-българските отношения.
Официалното посещения на гръцкия министър-председател г-н К. Караманлис в София, осъществено на 13–14 април
2006 г., бе потвърждение за отличния климат на двустранните
връзки, които през 2005 г. навършиха 125 години дипломатически отношения.
Несъмнено връх в горепосочената визита бе подписването от страна на двамата министър-председатели
на текста на Декларацията за
приятелство, добросъседство
и сътрудничество.
Освен това през 2006 г.
приятелската страна посетиха, на двустранно или на
регионално равнище, министрите на външните работи, на националната отбрана,
на обществения ред, на образованието и вероизповеданията
и на транспорта и комуникациите, заместник-министрите на
външните работи, на националната отбрана и на спорта, лидерът на официалната опозиция, главният прокурор на Върховния съд, председателството на парламентарната комисия
за гръцко-българско приятелство, омбудсманът и много други високопоставени лица.
Също много важно събитие бе подписването на Тристранното междудържавно споразумение за построяването на петролопровода Бургас-Александруполис в Атина на 15 март
2007 г., в присъствието на министър-председателя г-н К. Караманлис, на президента Путин и на българския министър-председател г-н Станишев, което прави Гърция и България част от
световната енергийна харта.
Важно за ускоряването на проекта за построяване на петролопровода се оказа работното посещение на министъра на
развитието г-н Сиуфас и срещата му с неговия български колега на 19 април  2007 г.
Няма да пропусна да спомена и посещениято на гръцкия министър на заетостта и обществената солидарност
през март, както и това на министъра на транспорта г-н М.
Ляпис през април.
Смятате ли, че с България и Румъния ЕС е променил по
литическия и икономически климат на балканския регион,
който винаги е бил считан за неспокойна точка на Европей
ския континент?
Страната ни винаги е твърдяла, и продължаваме да твър-
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Ελληνικής Βουλής κας Ψαρούδα-Μπενάκη τον Φεβρουάριο του
2007. στις επισκέψεις αυτές ειπώθηκε χαρακτηριστικά ότι διανύουμε τον «χρυσό αιώνα» των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων.
Η επίσημη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού κ. Κ. Καραμανλή στη Σόφια, που πραγματοποιήθηκε στις 13-14 Απριλίου
2006 επιβεβαίωσε το άριστο κλίμα των διμερών σχέσεων, οι οποίες το 2005 συμπλήρωσαν 125 χρόνια διπλωματικών δεσμών.
Αποκορύφωμα της ανωτέρω επίσκεψης, υπήρξε αναμφίβολα, η υπογραφή εκ μέρους των δυο Πρωθυπουργών κειμένου Διακήρυξης Φιλίας, Καλής Γειτονίας και Συνεργασίας.
Περαιτέρω, το 2006 επισκέφθηκαν τη φίλη χώρα είτε σε διμε-

Всички заедно имаме
роля за съвместното
формиране на
европейското бъдеще
на ЮИ Европа
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ρές, είτε σε περιφερειακό πλαίσιο, οι Υπουργοί Εξωτερικών, Εθνικής
Άμυνας, Δημόσιας Τάξης, Παιδείας & Θρησκευμάτων και Μεταφορών & Επικοινωνίας, οι Υφυπουργοί Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας
και Αθλητισμού, ο Αρχηγός του Αρείου Πάγου, το Προεδρείο της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελληνο-βουλγαρικής Φιλίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, ο Συνήγορος του
Πολίτη και πολλοί άλλοι αξιωματούχοι.
Σημαντικότατο επίσης γεγονός αποτέλεσε η υπογραφή
της Τριμερούς Διακρατικής Συμφωνίας για την κατασκευή
του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη στην Αθήνα στις
15 Μαρτίου του 2007, παρουσία του Π/Θ κ. Καραμανλή, του
Προέδρου Πούτιν και του Β/ΠΘ κ. Στανίσεφ, η οποία θέτει την
Ελλάδα και τη Βουλγαρία στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη.
Σημαντική για τις εξελίξεις επίσπευσης της κατασκευής
του αγωγού, υπήρξε η επίσκεψη εργασίας του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφα και η συνάντησή του με τον Β/ομόλογό
του στις 19/4/07.
Δεν παραλείπω επίσης να αναφέρω την επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Απασχόλησης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
τον Μάρτιο, καθώς και του Υπουργού Μεταφορών κ. Μ. Λιάπη τον Απρίλιο.
4) Θεωρείτε ότι η Ε.Ε. με τη Βουλγαρία και την Ρουμανία
άλλαξε την πολιτική και οικονομική ατμόσφαιρα στα Βαλκάνια τα οποία πάντα εθεωρούντο μία ασταθής περιοχή της Ευρωπαϊκής Ηπείρου;
Η χώρα μας πάντα πρέσβευε και εξακολουθεί να πρεσβεύει ότι και σε σχέση με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, όλοι

дим и по отношение на страните от Западните Балкани, че
всички заедно имаме роля за съвместното формиране на европейското бъдеще на Югоизточна Европа. Както заяви наскоро
и българският министър на външните работи г-н Калфин на
срещата му с гръцкия министър на външните работи г-жа Бакояни: „The most Europe we bring to the Balkans, the best for the
region“. Би трябвало наш лозунг да бъде: Разбирателство, Съвместни концепции, Сътрудничество.
Както знаете, така нареченият критерий „absorbtion
capacity“ оттук насетне ще представлява основният параметър, по който ще се оценяват страните, и особено тези от петото разширяване. Така или иначе на редовни интервали ще се
появяват съответните доклади на Комисията, които ще предлагат мерки или препоръки в зависимост от удовлетвореността от оптималното усвояване на фондовете. Първият доклад
вече бе проучен от Европейския съвет през юни тази година.
И накрая, не бих могъл да не попитам как приемате идея
та за издаване на българо-гръцкото списание „Хоризонти“
и какво бихте искали да му пожелаете?
Позволете ми да определя издаването на списание „Хоризонти“ на  Гръцкия бизнес съвет в България като много положителна крачка, която ще допринесе за взаимното опознаване
на бизнеса, на кадрите на предприятията и на държавната администрация на двете страни, за взаимното разбирателство и
отварянето на нови хоризонти за икономическо сътрудничество между Гърция и България.
От все сърце желая успех и благополучие
на начинанието ви.

μαζί διαδραματίζουμε έναν ρόλο για την από κοινού χάραξη
του ευρωπαϊκού μέλλοντος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Όπως δήλωσε πρόσφατα και ο Βούλγαρος υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Κάλφιν, στη συνάντησή του με την Έλληνα υπουργό
Εξωτερικών, την κ. Μπακογιάννη: «The most Europe we bring
to the Balkans, the best for the region». Θά’ πρεπε το σλόγκαν
μας να είναι: Συνεννοήση, Κοινή αντίληψη, Συνεργασία.
Όπως γνωρίζετε το λεγόμενο κριτήριο της «absorption
capacity» , θα αποτελεί από τούδε και στο εξής μια βασική
παράμετρο με την οποία θα αξιολογούνται οι χώρες, ιδιαίτερα αυτές της 5ης διεύρυνσης. Άλλωστε σε τακτά χρονικά διαστήματα θα υπάρχουν οι σχετικές Εκθέσεις της Επιτροπής, οι
οποίες θα προτείνουν, μέτρα ή συστάσεις σχετικά με αυτή την
ικανότητα προς βέλτιστη απορρόφηση κονδυλίων.
Ήδη η πρώτη Έκθεση αυτού του τύπου εξετάσθηκε από το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους.
5) Τέλος, δεν θα μπορούσα να μην ρωτήσω πως αντιμετωπίζετε την ιδέα έκδοσης του Βουλγαροελληνικού περιοδικού
«Ορίζοντες» και τι θα θέλατε να του ευχηθείτε;
Επιτρέψτε μου να θεωρήσω ως ένα πολύ θετικό βήμα την έκδοση του περιοδικού «Ορίζοντες» του Ελληνικού Επιχειρηματικού
Συμβουλίου στην Βουλγαρία, το οποίο θα συμβάλει στην αλληλογνωριμία του επιχειρηματικού κόσμου, των στελεχών των επιχειρήσεων και της Δημόσιας Διοίκησης των δύο χωρών, στην αμοιβαία
κατανόηση και στη διάνοιξη των οριζόντων της οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας.
Σας εύχομαι λοιπόν εκ βάθους καρδιάς καλή
επιτυχία στην προσπάθειά σας.
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БУРГАС –
АЛЕКСАНДРУПОЛИС
ОТ ЗАРАЖДАНЕТО
НА ИДЕЯТА ДО ДНЕС
ΜΠΟΥΡΓΚΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΛΛΗΨΗ
ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΜΕΧΡΙ
ΣΗΜΕΡΑ
ХРИСТОС ДИМАС
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА КОНСОРЦИУМ  „ЕЛПЕ“ ООД И „ТРАКИ“ ООД
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΕΛΠΕ Α.Ε. - ΘΡΑΚΗ Α.Ε.

П

о проекта започва да се работи през 1994 г., а
идеята принадлежи на Н. Григориадис, председател на Управителния съвет на „Петрола“
ООД. Още тогава е подкрепена и започва да
се лансира от „Траки“ ООД, дружество, учредено за тази цел през същата 1994 г. от консорциумите
Лацис и Копелузос („Прометей газ“).
През 1998 г. „Траки“ ООД учредява, съвместно с Консорциума на гръцките петролни компании, дружеството „Kонсорциум ЕЛПЕ“ ООД, което управлява проекта
и до днес. Предизвикателствата, с които консорциумът
се справя, обхващат както закъсненията, така и други
въпроси, възникващи във връзка с Проливите – Босфора и Дарданелите.
Веднага след учредяването си „Траки“ поема редица инициа
тиви за лансиране на проекта, като например изготвянето
на първото проучване и последващото запознаване с резултатите на правителствата на Русия, България и Гърция, както и на Европейския съюз, руските и международните петролни компании.
Непосредствено след това по инициатива на Консорциума
на гръцките дружества и след провеждането на междунаро-
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Η προσπάθεια για το έργο ξεκίνησε το 1994, με την σύλληψη
της ιδέας από τον Ν. Γρηγοριάδη, πρόεδρο του Δ.Σ. της ΠΕΤΡΟΛΑ Α.Ε., και έκτοτε υποστηρίχθηκε και προωθήθηκε από
την ΘΡΑΚΗ Α.Ε. που συνεστήθη για αυτό το σκοπό το 1994
από τους ομίλους Λάτση και Κοπελούζου (Προμηθέας Γκας)
Το 1998 η ΘΡΑΚΗ Α.Ε. μαζί με τον όμιλο των Ελληνικών Πετρελαίων ίδρυσαν την ΚΞ ΕΛΠΕ Α.Ε. – ΘΡΑΚΗ Α.Ε. η οποία
«κινεί» το έργο μέχρι σήμερα. Η βασική ιδέα του έργου είναι η
απεμπλοκή και η μη εξάρτηση της διακίνησης του πετρελαίου
(που φθάνει στα Λιμάνια της Μαύρης θάλασσας) από τις καθυστερήσεις και τα εν γένει προβλήματα που εμφανίζουν τα
Στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων.
Αμέσως με την ίδρυσή της, η ΘΡΑΚΗ αναλαμβάνει μια σειρά
πρωτοβουλιών για την προώθηση του έργου όπως η εκπόνηση της 1ης μελέτης του έργου και η εν συνεχεία ενημέρωση
των εμπλεκομένων κυβερνήσεων Ρωσίας, Βουλγαρίας, Ελλάδας καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ρωσικών και
Διεθνών πετρελαϊκών εταιριών.
Στη συνέχεια και με πρωτοβουλία της Κ/Ξ των Ελληνικών
Ομίλων εκπονήθηκε, μετά από Διεθνή διαγωνισμό, η βασική
μελέτη του έργου από την Διεθνώς αναγνωρισμένη Γερμανική εταιρεία ILF.
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών που σημειωτέον έγιναν
υπό την επίβλεψη όχι μόνο της Ελληνικής Κ/Ξ αλλά και των
ενδιαφερομένων Βουλγαρικών και Ρωσικών εταιρειών, ήταν
πολύ ικανοποιητικά.
Ο αγωγός ΒΑΡ (Burgas-Alexandroupolis project) είναι ένας
σχετικά μικρός αγωγός που διέρχεται μέσα από ήπιες περιοχές, πράγμα που τον καθιστά ελκυστικά οικονομικό και μάλιστα σε σχέση με άλλες προτάσεις που έχουν υπάρξει για το
bypass των Στενών.
Τα αποτελέσματα δημιούργησαν το έδαφος για την προώθηση του έργου με παρουσιάσεις σε ενδιαφερόμενες πετρελαϊκές
εταιρίες, στις Κυβερνήσεις των τριών εμπλεκομένων χωρών
(Ρωσία-Βουλγαρία-Ελλάδα), σε αρχές και εταιρείες πετρελαιοπαραγωγών χωρών (Kazakhstan), στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
σε όλα τα σημαντικά Διεθνή φόρα.
Στις παρουσιάσεις αυτές καταδεικνύεται η οικονομικότητα
και βιωσιμότητα του έργου, η συγκρισιμότητα του κόστους
όσον αφορά άλλες διαδρομές μεταφοράς πετρελαίου (Στενά
Βοσπόρου και Δαρδανελίων) αλλά και η υπεροχή του σε σχέση με άλλες εναλλακτικές προτάσεις αγωγών για την ανακούφιση των Στενών.    
Το έργο αυτό έχει όμως και γεωπολιτικό χαρακτήρα και δεν
θα μπορούσε να προχωρήσει εάν δεν είχε την υποστήριξη των
Τριών Χωρών και κυρίως της Ρωσίας, η εμπλοκή της οποίας εγγυάται την εξεύρεση των απαραιτήτων ποσοτήτων πετρελαίου
που χρειάζεται ο αγωγός.
Έτσι ένα Πολιτικό Μνημόνιο υπογράφηκε από τους αρμόδιους
Υπουργούς των τριών χωρών στις 12.04.2005 στην Σόφια για
την υλοποίηση του έργου.
Βασισμένη στο παραπάνω πολιτικό μνημόνιο καθώς και
στην υπογραφή της τριμερούς Διακήρυξης Συνεργασίας, στις
04.09.2006, μεταξύ των ηγετών των τριών εμπλεκομένων Χωρών, υπογράφτηκε στις 15 Μαρτίου 2007 στην Αθήνα η Διακυβερνητική Συμφωνία από τους αρμόδιους Υπουργούς των
τριών Χωρών. Η Συμφωνία αυτή επισφράγισε την 14ετή προ-
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ден конкурс, е изготвено основното проучване на проекта
от световно признатата немска компания ILF.
Резултатите от двете проучвания, които, както трябва да
отбележим, са извършени под надзора не само на гръцкия
консорциум, но и на заинтересованите български и руски
компании, са повече от задоволителни.
Нефтопроводът ΒΑΡ (Burgas-Alexandroupolis project) е сравнително малък провод, преминаващ през мирни територии,
факт, който го прави привлекателен не само икономически,
но и сравнен с другите предложения, възниквали във връзка с bypass на Проливите.
Резултатите подготвят почвата за налагане на проекта; презентации са организирани пред редица заинтересовани петролни компании, правителствата на трите страни по проекта (Русия-България-Гърция), пред
властите и компаниите на страни нефтопроизводителки (Казахстан), пред ЕС и всички значими международни организации.
На тези презентации са илюстрирани финансовата възвращаемост и жизненоспособност на проекта, съпоставимостта на стойността на изпълнението му с други маршрути за пренос на нефт (през Босфора и Дарданелите), но
и превъзходството му пред други алтернативни предложения за нефтопроводи, заобикалящи Проливите.
Проектът обаче има и геополитически характер и не
би могъл да напредва без подкрепата на трите страни и
главно на Русия, участието на която гарантира наличността на количествата нефт, нужни за захранването
на петролопровода.
Така на 12 април 2005 г. компетентните министри на трите
страни подписват политически Меморандум за осъществяването на проекта.
Като се основават на горепосочения политически меморандум, както и на тристранната Декларация за сътрудничество от 4 септември 2006 г., на 15 март 2007 г. държавните глави на страните по проекта подписват Междудържавно споразумение. Документът представлява завършек на 14-годишното усилие на гръцките дружества,
чиято цел е построяването на петролопровода.
В гореспоменатото споразумение са посочени компаниите от трите страни, които ще работят по проекта, както и
процентите на участието им в Международната проектна
компания. В нея ще участват гръцки и български дружества, както и руски петролни компании.
Международната проектна компания ще бъде отговорна
за изграждането и експлоатацията на петролопровода.
От руска страна участник в проекта е Pipeline Consortium
„Burgas-Alexandroupolis“ Limited с 51%.
От българска страна с 24.5% участва Joint Stock Company
„Pipeline Burgas-Alexandroupolis-BG Project Company“.
От гръцка страна акционер в проекта е консорциумът
ЕЛПЕ ООД – ТРАКИ ООД с 23,50%, като гръцката държава също запазва процентно участие в компанията,
възлизащо на 1,00%.
Между горепосочените акционери вече са започнали разговори за учредяването и търговските аспекти на дейността на компанията.
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Министър-председателите на трите държави
при подписване на Споразумението
Οι Πρωθυπουργοί των τριών χωρών κατά την
τελετή υπογραφής της Συμφωνίας

σπάθεια των Ελληνικών εταιριών η οποία έχει στόχο την υλοποίηση του έργου.
Στην εν λόγω Διακυβερνητική Συμφωνία αναφέρονται οι εταιρίες των τριών χωρών που θα πάρουν μέρος στο έργο καθώς
και τα ποσοστά συμμετοχής τους στην Διεθνή Εταιρία του έργου. Στην εν λόγω εταιρία θα μετέχουν Ελληνικές και Βουλγαρικές εταιρίες καθώς και Ρωσικές πετρελαϊκές εταιρίες.
Η εταιρία αυτή θα έχει την ευθύνη της κατασκευής και λειτουργίας του αγωγού.
Εκ μέρους της Ρωσικής πλευράς ο μέτοχος του έργου είναι το
Pipeline Consortium “Burgas-Alexandroupolis” Limited με
ποσοστό 51%.
Εκ μέρους της Βουλγαρικής πλευράς με ποσοστό 24.5% συμμετέχει η Joint Stock Company “Pipeline Burgas-AlexandroupolisBG Project Company”.
Εκ μέρους της Ελληνικής πλευράς ο μέτοχος του έργου είναι
η Κοινοπραξία ΕΛΠΕ Α.Ε. – ΘΡΑΚΗ Α.Ε. με ποσοστό 23,50%
ενώ και το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί ποσοστό του 1,00%  
στην εταιρία.
Ήδη έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις μεταξύ των παραπάνω μετόχων της Διεθνούς εταιρείας για την ίδρυση της αλλά και για το
καθορισμό των εμπορικών πτυχών της λειτουργίας της.

Велинград
ПОСОКИ
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СПА столицата на България
Таня Кирякова

Βέλινγκραντ –
η «πρωτεύουσα»
των ιαματικών
λουτρών της
Βουλγαρίας
Τάνια Κυριάκοβα

Η
В

елинград е разположен в Чепинската котловина, в Западните Родопи. Градът се намира
на 800 м надморска височина,
ограден от ридовете на Алабак и Каркария. Зимата тук е мека, а лятото – прохладно. 	 Благодарение на природните
си дадености и лековитите минерални
извори Велинград винаги е бил известен
балнеоложки и климатичен курорт.
Днес наричат града СПА столицата
на България.
По разнообразие на минералните си води Велинград няма равен в България.
Температурата на водата е между 28 и
86°С. Има няколко термални находища с
бани, плажове и басейни: Лъджене 1 и 2,
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Чепино, Драгиново, Каменица и Варварски бани. Близкият язовир „Белмекен“ е
идеално място за спорт и риболов. На
12 км е село Дорково, център на фолклорен фестивал. В околностите му са открити кости на гръбначни животни отпреди
4-5 млн. години. В югозападна посока са
пещерата „Лепеница“ и биосферният резерват „Мантарница“. Популярни дестинации за екскурзии са и Чудните мостове,
Старосел, Бачковският манастир.

Пътешествие с влакче

От София до Велинград се стига по магистрала Тракия, с отклонение преди
Пловдив – общо 130 км. Ако тръгнете
от Пловдив, разстоянието е 80 км. Лю-

πόλη Βέλινγκραντ τοποθετείται στο λεκανοπέδιο του
Τσέπινο, στη Δυτική Ροδόπη.
Βρίσκεται σε υψόμετρο 800 μ.
και περιβάλλεται από τους απότομους
βράχους των βουνών Αλαμπάκ και Καρκαρία. Το χειμώνα ο καιρός είναι ήπιος,
ενώ το καλοκαίρι – δροσερός. Χάρη στις
φυσικές ομορφιές και τις ιαματικές πηγές,
το Βέλιγκραντ ανέκαθεν φημιζόταν ως
θεραπευτικό και τουριστικό θέρετρο.
Σήμερα το αποκαλούν, «ιαματική πρωτεύουσα» της Βουλγαρίας.
Ως προς την ποικιλία ιαματικών λουτρών
το Βέλινγκραντ δεν έχει όμοιό του σε όλη
τη Βουλγαρία. Η θερμοκρασία των υδάτων κυμαίνεται μεταξύ 28-86 βαθμών
Κελσίου. Υπάρχουν μερικές θερμοπηγές: «Λάζενε 1», «Λάζενε 2», «Τσέπινο»,
«Ντραγκίνοβο», «Κάμενιτσα» και «Βάρβαρσκι μπάνι». Η κοντινή τεχνητή λίμνη «Μπέλμεκεν» είναι παράδεισος των
ψαράδων, ερασιτεχνών και μη, όπως και
αυτών που αγαπούν τα υδάτινα σπορ. Το
γραφικό χωριό Ντόρκοβο απέχει 12 χιλιόμετρα από το Βέλινγκραντ και είναι
κέντρο παραδοσιακών φεστιβάλ. Στα
περίχωρά του έγιναν ανασκαφές και οι
αρχαιολόγοι ανακάλυψαν οστά σπονδυλωτών ζώων ηλικίας 4-5 εκατομμυρίων
χρονών. Νοτιοδυτικά βρίσκονται το σπήλαιο «Λεπενίτσα» και ο δρυμός «Μαντάρνιτσα». Το Βέλινγκραντ αποτελεί ιδανικό
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бителите на романтика обаче ще предпочетат влака. Качвате се на експреса за
Пловдив и слизате на гара Септември.
Там се прехвърляте на теснолинейката Септември-Велинград-Добринище. А
това е най-живописният жп път в България. (Някои хотели дори предлагат „Пътешествие с теснолинейка“.)
129,2 км – разстоянието от първата до
последната гара – влакът изминава за 4
часа и половина. Велинград е на по-малко от половината път. В града има две гари – в кварталите Чепино и Лъджене.
Максималната скорост на влакчето е
30 км/ч. Казват, че ако го изпуснеш на
едната спирка и хукнеш през планината,
можеш да го хванеш на следващата.
Тук никой за никъде не бърза. И никой
никога не закъснява.
Цели групи – японци, англичани, германци, швейцарци – наемат влака със
стария парен локомотив.
В Европа теснолинейките са най-разпространени в Швейцария. Ползват ги
също в планинските райони на Германия и Австрия. Никъде обаче няма линия с толкова много (35) тунели, осморки и шесторки. Линията следва долината на река Абланица, минава през гарите Цветино и Св. Петка и се изкачва до
Аврамово – гарата с най-голяма надморска височина на Балканите – 1267 м.
Строежът на железницата започнал през
далечната 1921 г. По това време там, особено по трасето Аврамови колиби-Якоруда, нямало почти никакви пътища.
Строителството протекло на пет етапа.
Последният участък Банско-Добринище
е пуснат през 1945 г.

σημείο εκκίνησης για εκδρομές προς τις
«Θαυμαστές Γέφυρες», το χωριό Σταροσέλ και η Μονή του Μπάτσκοβο.

Ταξιδεύοντας με τρένο

Η εθνική οδός «Τράκια» που συνδέει τη
Σόφια με το Βέλινγκραντ είναι 130 χλμ.
Εάν ξεκινήσετε από τη Φιλιππούπολη η
απόσταση είναι μόνο 80 χλμ. Όμως οι
πιο ρομαντικοί προτιμούν το ταξίδι με
τρένο. Παίρνουν το εξπρές για τη Φιλιππούπολη και κατεβαίνουν στο σταθμό
«Σεπτέμβρι». Από κει παίρνουν το τρένο της στενής σιδηροδρομικής γραμμής
Σεπτέμβρι – Βέλινγκραντ – Ντομπρίνιστε. Και αυτή είναι η πιο γραφική σιδηροδρομική διαδρομή της Βουλγαρίας.
(υπάρχουν ξενοδοχεία και τουριστικά
γραφεία που προσφέρουν «Ταξίδι στη
στενή σιδηροδρομική γραμμή»). Η απόσταση από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο σταθμό της στενής γραμμής είναι
129,2 χλμ. Και το τρένο την διανύει για
περίπου τέσσερις ώρες. Το Βέλινγκραντ
βρίσκεται στα μισά του δρόμου. Η πόλη
έχει δύο σιδηροδρομικούς σταθμούς:
στις συνοικίες Τσέπινο και Λάζενε.
Η μέγιστη ταχύτητα του μικρού τρένου
είναι 30 χλμ. την ώρα. Οι ντόπιοι λένε ότι
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άμα το χάσεις σε κάποιο σταθμό και τρέξεις από το βουνό, θα το προλάβεις στον
επόμενο σταθμό. Εδώ κανένας δε βιάζεται. Και ποτέ δεν καθυστερεί.
Ολόκληρες ομάδες τουριστών – Ιάπωνες, Άγγλοι, Γερμανοί, Ελβετοί κ.ά. – νοικιάζουν το τρένο με την παλαιά ατμομηχανή για να κάνουν εκδρομές. Και ενώ
κάποιοι από την ομάδα ταξιδεύουν με
το τρένο, άλλοι τους ακολουθούν με τα
αυτοκίνητά τους για να πάρουν στιγμιότυπα από το μοναδικό ταξίδι. Στην Ευρώπη οι στενές σιδηροδρομικές γραμμές χαίρουν ιδιαίτερης δημοτικότητας
στην Ελβετία. Τις χρησιμοποιούν και
στις ορεινές περιοχές της Γερμανίας και
Αυστρίας. Πουθενά αλλού όμως δεν
υπάρχει στενή σιδηροδρομική γραμμή
με τόσα τούνελ (35). Η γραμμή ακολουθεί την κοιλάδα του ποταμού Αμπλανιτσα, περνάει από τους σταθμούς του
Τσβετίνο και της Αγίας Παρασκευής
και ανεβαίνει προς το Αβράμοβο – το
υψηλότερο σιδηροδρομικό σταθμό των
Βαλκανίων (1267 μ.).
Τα έργα κατασκευής των γραμμών ξεκίνησαν το μακρινό 1921, όταν στην περιοχή σχεδόν δεν υπήρχαν δρόμοι. Η
κατασκευή έγινε σε πέντε στάδια και το

Страната на блаженството

Легендите разказват, че по тези земи
е живял Орфей. Според други предания този край е дал и титаничната сила на Спартак.
През V и VI век пр.Χρ. Чепинският край
е бил обитаван от тракийски племена, за
което свидетелстват могили, некрополи,
крепостни стени. Писмени сведения дават древните гръцки историци Херодот и
Тукидид: „Там в Тракия била страната на
блаженството, която лежала високо над
планината, обитавана от Дионисий.“ На
планината Пангей се намирал прочут негов храм, където служели жреци от племето беси. Имало и пророчица, подобна
на делфийската Пития. Още по-важен
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бил храмът на Дионисий в Родопите, където ходели Александър Македонски и
бащата на Октавиан Август да им гадаят
преди походите срещу траките.
През 46 г. римляните завладели Родопите. Останки от глинени водопроводи, пътни настилки, укрепления, плочи и монети са открити в местностите
Биволичино дере и Ремово. В началото на VI век тук се заселили славяни от
племето драговичи.
Чепинската котловина е присъединена към българската държава при хан
Маламир. Неговият наследник Пресиян включва в пределите й цялата Родопска област.
Поради стратегическото си положение земята преминавала ту в българско, ту във византийско владение.
Окончателното й преминаване към
България става по времето на цар Калоян. От тогава са останките от укрепления в местностите Стража и Градот. От времето на Иван Александър
пък са намерени монети.
Падането на крепостта Цепина и на
целия Чепински край под турска власт
станало през 1371–1373 г. По времето
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на Мохамед IV (1656-1661) турската
власт насилствено променила вярата
на голяма част от населението, но народността и езикът се запазили. Чепинци продължили да говорят звучния български език, да пеят мелодичните си песни, да тачат обичаите си. А
българомохамеданите запазили много
от традициите на християнската вяра.
По време на Възраждането чепинското население се включило в национално-освободителните борби на българския народ. През 1818 г. каменчани изградили църквата „Св. Троица“, като
средище на българското самосъзнание
и просвета. През 1846 г. отворило врати и първото килийно училище.
На 28 януари 1948 г. Министерският
съвет узаконява „раждането“ на Велинград. Той обединява селата Каменица, Лъджене и Чепино, които стават
квартали. Чепино е разположено близо до средновековната крепост Сераика (Цепина), откъдето идва името му.
Крепостта се споменава от византийски автори още през XIII–XIV в. Тя останала в българско владение до 1657 г.,
когато е била разрушена от турците.

τελευταίο τμήμα Μπάνσκο – Ντομπρίνιστε εγκαινιάσθηκε το 1945.

Η χώρα της ευδαιμονίας

Η μυθολογία λέει ότι στην περιοχή έζησε
ο Ορφέας. Σύμφωνα με λαϊκούς θρύλους
αυτή είναι η γενέτειρα του Σπάρτακου.
Το 5ο και το 6ο αιώνα π. Χ. η περιοχή κατοικούνταν από θρακικές φυλές,
και σχετικές μαρτυρίες έχουμε χάρις
σε τύμβους και νεκροπόλεις. Γραπτές
μαρτυρίες βρίσκουμε στα έργα των Ελλήνων ιστοριογράφων Ηροδότου και
Θουκυδίδη: «Εκεί, στη Θράκη, ήταν η
χώρα της ευδαιμονίας, που απλωνόταν
πάνω στα βουνά, όπου ζούσε ο Διόνυσος». Στο Παγγαίο ήταν ο φημισμένος
ναός του Διονύσου όπου Θράκες μάντεις προφήτευαν τα μέλλοντα. Ακόμη
σημαντικότερο ήταν το μαντείο του Διονύσου στη Ροδόπη, στο οποίο πήγαιναν ο Αλέξανδρος ο Μέγας και ο πατέρας του Οκταβιανού Αυγούστου για να
τους δώσουν χρησμούς για τις εκστρατείες εναντίον των Θρακών.
Το 46 μ.Χ. οι Ρωμαίοι κατάκτησαν την
Ροδόπη. Ερείπια ρωμαϊκών πήλινων
υδραγωγείων, οδοστρωμάτων, οχυρω-
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Лъджене е било феодален чифлик,
около който, поради наличието на минерални извори, възникнало селище.
Оттам идва и името лъджа – баня. Каменица, изградена след потурчването,
скоро след това е била унищожена. Селото било вдигнато отново през 1869 г.

μάτων, πλάκες και κτερίσματα ανακαλύφθηκαν στις περιοχές Μπιβολίτσε
ντερέ και Ρέμοβο. Στις αρχές του 6ου αιώνα εκεί εγκαταστάθηκε η σλαβική φυλή
«ντραγκοβίτσι».
Ο χαν Μαλαμίρ ήταν ο Βούλγαρος ηγεμόνας που υπέταξε το λεκανοπέδιο του

Την εποχή της Αναγέννησης οι κάτοικοι
της περιοχής του Τσέπινο έλαβαν ενεργό
μέρος στον Απελευθερωτικό Αγώνα του
βουλγαρικού λαού. Το 1818 έκτισαν το ναό
της Αγίας Τριάδας ως σύμβολο της βουλγαρικής ταυτότητας και πίστης. Το 1846
οργάνωσαν το πρώτο κρυφό σχολείο.
Στις 28 Ιανουαρίου 1948 το βουλγαρικό
Υπουργικό Συμβούλιο κήρυξε επίσημα το
Βέλινγκραντ πόλη. Η καινούργια πολιτεία ένωσε τα χωριά Κάμενιτσα, Λάζενε
και Τσέπινο, τα οποία έγιναν οι πρώτες
συνοικίες της. Το Τσέπινο βρίσκεται κοντά στο παλαιό φρούριο Σεράικα (Τσέπινα) από το οποίο προέρχεται και το
όνομά του. Έλληνες ιστοριογράφοι περιέγραψαν το φρούριο ήδη κατά τον 8ο και
9ο αιώνα. Το 1657 τα οχυρώματα καταστράφηκαν από τους Τούρκους.
Το Λάζενε ήταν ένα αγρόκτημα φεουδαρχικού τύπου γύρω από το οποίο, λόγω
της ύπαρξης θερμοπηγών, αναπτύχθηκε
οικισμός. Το όνομα του κατάγεται από
την λέξη ‘λάζα’ που σημαίνει μπάνιο. Το
χωριό Κάμενιτσα ισοπεδώθηκε από τους
Τούρκους και επανιδρύθηκε το 1869.

Η ρομαντική Κλεπτούζα

Романтиката на Клептуза

Τσέπινο. Ο διάδοχός του, χαν Πρεσιάν,
κατέκτησε ολόκληρη την περιοχή της
Ροδόπης.
Εξαιτίας της στρατηγικής τοποθεσίας
της, η περιοχή συνέχεια περνούσε από
τα χέρια των Βουλγάρων στα χέρια των
Βυζαντινών και αντιστρόφως. Η οριστική προσχώρησή της στο βουλγαρικό κράτος έγινε επί του τσάρου Καλογιάν. Από την εποχή εκείνη σώθηκαν
μέρη των οχυρωμάτων στην Στράζα και
στο Γκραντότ. Επίσης ανακαλύφθηκαν
κτερίσματα από την εποχή του βασιλιά
Ιβάν-Αλεξάνδρου.
Η κατάκτηση του φρουρίου Τσέπινα και
ολόκληρης της περιοχής του Τσέπινο από
Вана за двама „In vino
τους Οθωμανούς έγινε το 1371-73. Επί
veritas“ е хит в „Двореца”
Μωάμεθ Δ΄ (1656-1661) οι Τούρκοι με
С петте си звезди СПА хотел „Двореца“ βία ανάγκασαν τους ντόπιους να ασπαдържи първенството в града. Разполо- σθούν το ισλάμ, αλλά τα βουλγαρικά έθιжен на един от склоновете на Чепинска- μα και γλώσσα διασώθηκαν. Οι κάτοικοι
та котловина, хотелът има прекрасен из- της περιοχής συνέχισαν να μιλάνε την
глед към планината. Предлага единич- τραγουδιστή τους βουλγαρική γλώσσα,
ни и двойни стаи, мансарди и мезонети,   να τραγουδάνε τα ωραία τραγούδιά τους,
луксозни апартаменти. Отделни стаи са να κάνουν τις γιορτές τους. Οι Βούλγαροι
запазени за непушачи, други са оборуд- μωαμεθανοί διατήρησαν πολλά από τα
вани специално за хора с увреждания.
χριστιανικά τους έθιμα και παραδόσεις.

Най-забележителният, романтичен и
тайнствен кът на Велинград е Клептуза. Това е най-големият карстов извор в
страната, едно истинско чудо на природата. Всяка секунда от него извират от
600 до 1200 литра леденостудена вода.
Големи количества от нея се ползват за
питейни нужди. Другата част от водата
образува две  красиви езера, които се оттичат в Чепинската река, а оттам – в Марица и в Бяло море.
На юг от карстовия извор се простират
вековни борови гори, превърнати в красив естествен парк.
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Ο πιο ρομαντικός, μυστικός και αξιοσημείωτος τόπος του Βέλιγκραντ ονομάζεται Κλεπτούζα. Είναι η μεγαλύτερη καρστική πηγή της χώρας και αληθινό θαύμα
της φύσης. Κάθε δευτερόλεπτο από κει
πηγάζουν μεταξύ 600 και 1.200 λίτρων
κρυσταλλένιων νερών, μεγάλες ποσότητες εκ των οποίων χρησιμοποιούνται για
πόσιμο νερό. Τα υπόλοιπα νερά σχηματίζουν δύο πανέμορφες λίμνες, που εκρέουν στον ποταμό Τσέπινο και από κει
στον Έβρο και το Αιγαίο πέλαγος.
Νότια της καρστικής πηγής απλώνονται
τα αιώνια πευκοδάση που σήμερα είναι
ωραίος και δροσερός δρυμός.

Μπανιέρα για δύο “In vino
veritas” – η πιο δημοφιλής
υπηρεσία στο «Μέγαρο»

Το πέντε αστέρων «Μέγαρο» κρατάει την πρωτιά μεταξύ των ξενοδοχείων
της πόλης. Βρίσκεται σε ένα λόφο της
κοιλάδας του Τσέπινο και η θέα προς
τα βουνά είναι θαυμάσια. Προσφέρει
μονόκλινα και δίκλινα δωμάτια, μεζονέτες και πολυτελή διαμερίσματα.
Υπάρχουν δωμάτια για μη καπνιστές
και άλλα εξοπλισμένα για ανθρώπους
με ειδικές ανάγκες.
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Три зали с естествено осветление – съответно със 120, 35 и 20 места, осигуряват идеални условия за конгресни
прояви. Хотелът има и самостоятелен
бизнес център с интернет връзки, копирни и факс услуги. Наред с изисканите национални и европейски ястия
ресторант „Двореца“ предлага и диетично меню. Други атрактивни места
са бар-басейн „Пещерата“, лоби-бар,
нощен бар, виенска сладкарница.
Широка гама процедури и квалифицирани терапевти осигурява СПА
центърът на хотела. Най-атрактивна
е ваната за двама „In vino veritas“ – модерна формула  с екстракти от грозде.
Технологията се базира на доказаното  съдържание на полифеноли в червеното грозде – вещества с антиоксидантни и изключително подмладяващи свойства.

Лечебно-диагностичен
център в СПА клуб „Бор”

Новооткритият четиризвезден хотел „Бор“ е СПА комплекс от типа apartment-house. Построен върху старите римски терми, хотелът се
намира недалече от центъра на града, сред боров парк. Разполага с 90
апартамента, 60 стаи и студиа, захранени с минерална вода, телефон, сателитна телевизия и интернет връзка. Ресторант, механа, лоби бар и панорамен бар осигуряват комфорт за
гостите. Други удобства са охраняем паркинг, рум сервиз, сейф. ВИП
салон и голяма конферентна зала са
местата за работа.
СПА центърът разполага с лечебнодиагностичен център, водолечебен
сектор (хидро и аеро-масажни вани,
душ „Виши”, вана „Клеопатра”, перлена вана, терапевтична магнитна вана с хромотерапия), сектор за физиотерапия и рехабилитация, сектор за
кинезотерапия, открит и закрит плувен басейн, сауна, парна баня, турска
баня, джакузи, фитнес зала, масажни
кабинети, солариум.

Биосауна и вана
на „Клеопатра” в
хотел „Велинград”

Гранд-хотел „Велинград” се намира в
квартал Лъджене. Наред с всички удобства, които може да предложи един лук-
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Τηλεόραση, μίνι μπαρ, τηλέφωνο, χρηματοκιβώτιο, κλιματιστικό, τρεχούμενο
μεταλλικό νερό είναι μόνο μερικές από
τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσφέρονται. Άλλες ελκυστικές υπηρεσίες είναι
Rent-a-Car, πλυντήριο και καθαριστήριο,
κρατήσεις και αγορά εισιτηρίων, κομμωτήριο, γκουβερνάντα, οργάνωση γάμων
και γιορτών, φωτοσαφάρι…
Τρεις αίθουσες 120, 35 και 20 θέσεων, αντιστοίχως, προσφέρουν ιδανικές συνθήκες
για την διεξαγωγή συνεδρίων. Το ξενοδοχείο διαθέτει και δικό του επιχειρηματικό
κέντρο με Ίντερνετ, φωτοτυπικά και φαξ.
Μαζί με τα εκλεκτά εθνικά και ευρωπαϊκά εδέσματα, το εστιατόριο του Μεγάρου
προσφέρει και μενού δίαιτας. Κέντρα διασκεδάσεων είναι το μπαρ-πισίνα «Σπήλαια», το λόμπι μπαρ, το νυχτερινό μπαρ
και το βιενέζικο ζαχαροπλαστείο.
Μεγάλη ποικιλία θεραπευτικών και καλλωπιστικών μεθόδων προσφέρουν οι ειδικευμένοι θεραπευτές του κέντρου ιαματικών
λουτρών του ξενοδοχείου. Η πιο ελκυστική
υπηρεσία είναι η μπανιέρα για δύο “In vino
veritas” – μοντέρνα φόρμουλα βασισμένη
στο εκχύλισμα σταφυλιών. Η μέθοδος χρησιμοποιεί την πυκνότητα πολυφαινολών
στα μαύρα σταφύλια – χημικές ουσίες που
διακρίνονται για τις ισχυρές τους αντιοξειδωτικές ιδιότητες και το υγιεινό ξανάνιωμα.

Ιατρικό-διαγνωστικό
κέντρο στο ξενοδοχείο με
ιαματικά λουτρά «Πεύκο»

Το πρόσφατα εγκαινιασμένο ξενοδοχείο
τεσσάρων αστέρων Bor («Πεύκο») είναι
σύμπλεγμα ιαματικών λουτρών του τύπου apartment-house. Κτισμένο πάνω σε
παλαιά ρωμαϊκά θερμά λουτρά, το ξενοδοχείο βρίσκεται κοντά στο κέντρο της
πόλης, μέσα σε ένα πευκόδασος. Προσφέρει 90 διαμερίσματα, 60 δωμάτια
και μεζονέτες που διαθέτουν μεταλλικό
νερό, τηλέφωνο, δορυφορική τηλεόραση και σύνδεση με το Ίντερνετ. Το εστιατόριο, η ταβέρνα, το λόμπι μπαρ και το
πανοραμικό μπαρ εξασφαλίζουν άνεση και διασκέδαση στους πελάτες. Άλλες υπηρεσίες είναι το μεγάλο πάρκινγκ,
το ρουμ σέρβις, το χρηματοκιβώτιο. Το
V.I.P. σαλόνι και η μεγάλη αίθουσα συνεδρίων είναι οι χώροι που προορίζονται
για συνομιλίες και συναντήσεις.
Το SPA ξενοδοχείο διαθέτει ιατρικό-διαγνωστικό κέντρο, υδροθεραπευτικό κέντρο (με μπανιέρες υδρομασάζ και αερομα-

σάζ, ντους «Βισί», μπανιέρα «Κλεοπάτρα»,
μαργαριταρένια μπανιέρα, μπανιέρα μαγνητοθεραπείας για χρωμιοθεραπία), κέντρο φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης
της υγείας, κέντρο κινησιοθεραπείας, ανοιχτή και κλειστή πισίνα, σάουνα, ατμόλουτρο, τούρκικο λουτρό, τζακούζι, γυμναστήριο, δωμάτια για μασάζ, σολάριουμ.

Βιοσάουνα και μπανιέρα
«Κλεοπάτρα» στο
ξενοδοχείο «Βέλινγκραντ»

Το ξενοδοχείο «Βέλινγκραντ» βρίσκεται
στη συνοικία Λάζενε. Εκτός από τις υπηρεσίες που προσφέρει κάθε πολυτελές ξενοδοχείο, εκεί ο απαιτητικός σχετικά με την
ποιότητα πελάτης χαίρεται τις πιο λεπτές
απολαύσεις, όπως βιοσάουνα, φινλανδική
σάουνα, αρωματικό ατμόλουτρο, ηφαιστειακό δωμάτιο, «ντους των απολαύσεων»,
παγωμένο δωμάτιο, θερμοκλίνες, αιγυπτιακό λουτρό, τουρκικό λουτρό, μπανιέρα
«Κλεοπάτρα», μασάζ, καλλωπιστικές μεθόδους. Στην αντιμετώπιση του άγχους και
της έντασης συνδράμουν το γυμναστήριο,
το τζακούζι, η σάουνα και οι τέσσερις πισίνες με θερμό μεταλλικό νερό.

Μασάζ με ηφαιστειακές
πέτρες στο «Elbrus»

«Elbrus», ξενοδοχείο με ιαματικά λουτρά
χρησιμοποιεί τα ιαματικά θερμά νερά
της φημισμένης πηγής «Βέλιοβα μπάνια».

созен хотел, тук изисканият посетител щи специалитети на хотела са: СПА
може да се наслади на такива изтънчени капсула – съчетание на пара, инфраудоволствия като био сауна, финландска червена топлина, хидромасаж, звук,
сауна, ароматна парна баня, вулканична аромати и светлина; римска баня с
стая, душ на удоволствията, ледена стая, аромотерапия; финландска сауна;
топила, топли легла, минерални проце- перлена вана със соли и водорасли;
дури, египетска баня, ориенталска баня, вихрова вана; класически масаж. Ала
вана на „Клеопатра“, козметични проце- „върхът на сладоледа“ е масаж с вулдури, масажи. А за пълното релаксиране канични камъни – енергиен масаж с
допринасят фитнес зала, джакузи, сауна топли вулканични камъни, добити по
и 4 басейна с минерална вода.
уникална методика от енергийно зареден район в САЩ.

Масаж с вулканични
камъни в „Елбрус”

СПА хотел „Елбрус“ ползва лековита минерална вода от прочутия извор Вельова баня. Водата е с доказани
лечебни свойства при безплодие, неврологични и бъбречни заболявания,
ревматизъм и остеопороза. Хотелът
разполага с 47 стаи и 7 апартамента,
дневен бар, изискан ресторант, лятна
градина с барбекю, разположена край
открит минерален басейн. Конферентната зала е оборудвана с 65 места.
СПА центърът на хотела предлага закрит басейн с джакузи, солариум, индивидуална СПА капсула с лечебни
програми на германската Wellsystem,
фитнес зала. Физиотерапевтичният кабинет е оборудван с апарати за
електро и ултразвукова терапия.
Сред оздравителните и разкрасява-

Стаи с джакузи в
СПА хотел „Рич”

Туристически комплекс „Рич” съчетава атмосферата на града с безбройните минерални извори, пълноценната почивка с последния писък в
спа-технологиите, незабравимите атракции в таверната, нощния бар и лоби-бара. Хотелът разполага с 52 стаи,
подземен и открит паркинг, президентски и младоженски апартамент;
стаи с джакузи; интернет връзка, телефони в банята; басейни и тераси с
хамаци; градини с пеещи и светещи
фонтани; вътрешен и външен минерален басейн... Хотелът е подходящ
за конгресен, конферентен и семинарен туризъм. Гостите могат да се възползват и от многобройни туристически атракции.  

ПОСОКИ

Αδιαμφισβήτητες είναι οι ιαματικές ιδιότητες των νερών που θεραπεύουν την
στείρωση, τις νευρολογικές και νεφρικές
παθήσεις, τον ρευματισμό και την οστεοπόρωση. Το ξενοδοχείο διαθέτει 47 δωμάτια και 7 διαμερίσματα, μπαρ, πολυτελές εστιατόριο, κήπο με μπάρμπεκιου και
ανοιχτή πισίνα με θερμό μεταλλικό νερό.
Η αίθουσα συνεδρίων είναι 65 θέσεων.
To κέντρο ιαματικών λουτρών του ξενοδοχείου προσφέρει κλειστή πισίνα με
τζακούζι, σολάριουμ, ατομικό SPA θάλαμο με θεραπευτικά προγράμματα της
γερμανικής Wellsystem, γυμναστήριο.
Η αίθουσα φυσιοθεραπείας εξοπλίσθηκε με συσκευές ηλεκτροθεραπείας και
υπερηχοθεραπείας. Ανάμεσα στις θεραπευτικές και καλλωπιστικές υπηρεσίες του ξενοδοχείου είναι: ο SPA θάλαμος – συνδυασμός ατμοθεραπείας,
υδρομασάζ, ήχων, αρωμάτων και φωτός,
το ρωμαϊκό λουτρό αρωμοθεραπείας, η
φινλανδική σάουνα, η μαργαριταρένια
μπανιέρα με αλάτια και φύκια, το κλασικό μασάζ. Το «κερασάκι στην τούρτα»
όμως είναι το μασάζ με ηφαιστειακές
πέτρες – ενεργειακό μασάζ με θερμές
ηφαιστειακές πέτρες εξορυγμένες με
μοναδική μέθοδο από ενεργειακή περιοχή της Αμερικής.

Δωμάτια με τζακούζι στο
SPA ξενοδοχείο «Rich»

Το ξενοδοχείο «Rich» συνδυάζει την
απόλυτη ανάπαυση από τις πολυάριθμες θερμοπηγές της πόλης με τις καλύτερες σύγχρονες SPA τεχνολογίες και
τις αξέχαστες ατραξιόν στην ταβέρνα,
το νυχτερινό μπαρ και το λόμπι μπαρ.
Το ξενοδοχείο διαθέτει 52 δωμάτια,
υπόγειο και υπαίθριο πάρκινγκ, προεδρικό διαμέρισμα και διαμέρισμα νεόνυμφων, δωμάτια με τζακούζι, σύνδεση
με το Ίντερνετ, τηλέφωνα στα μπάνια,
πισίνες και ταράτσες με αιώρες, κήπους
με φωτισμένα σιντριβάνια, ανοιχτή και
κλειστή πισίνα με μεταλλικό νερό. Το
ξενοδοχείο προσφέρει ιδανικές συνθήκες διεξαγωγής συνεδρίων, διασκέψεων και σεμιναρίων. Εξασφαλίζει ξεναγό
για τις τουριστικές διαδρομές και δάσκαλο ιππασίας.
Όταν γευτείς το φυσικό ιαματικό
πλούτο του Βέλινγκραντ και απολαύσεις τις ανέσεις που προσφέρει η πόλη,
αισθάνεσαι σαν να ζεις παραμύθι από
τις 1001 νύχτες.
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Εβδομάδα αφιερωμένη
Седмица
στον ελληνικό
на гръцкото кино
κινηματογράφο
22–26 октомври 2007

Гръцкият бизнес съвет в България (ГБСБ) организира
за пръв път седмица на гръцкото кино от 22 до 26 октоври 2007 г. в Дома на киното в София.
Една от основните цели на ГБСБ е да ни сближи – гърците и българите. Седмицата на гръцкото кино представлява също подобна инициатива, която ще даде
възможност на българската публика да се запознае подобре с гръцкото кино.
Списъкът с подбраните за фестивала филми включва
известни творби и автори, като режисьора Михалис
Какоянис и неговия последен филм „Вишнева градина“
по едноименната творба на Антон Чехов. Във филма,
сниман в България през 1999 г., участва международен
актьорски състав – Шарлот Рамплинг, Алан Бейтс, Катрин Картлидж и българските актьори – Ицхак Финци и
Симеон Викторов.
Във филма „Готината банда“ (1983 г.) режисьорът Никос
Николаидис представя по уникален начин историята на
живота и смъртта на четирима „неконвеционални“ младежи, която ще докосне сърцата на зрителите. Главните роли във филма се изпълняват от Деспина Томазани,
Дора Масклавану, Такис Мосхос и Такис Спиридакис.
По време на петдневния фестивал ще имаме възможността да се насладим и на филмите „Никога в Неделя“
(1960 г.) на Жюл Дасен, „Плахата стъпка на щъркела“
(1991 г.) на Теодорос Ангелопулос, „В отбрана компания“ (2000 г.) на Никос Запатинас, „Гаснеща светлина“ (2000 г.) на Василис Дурос, „Ханът“(2003 г.) на
Георгиос Баколас и „Щипка лют пипер“(2003 г.) на
Тасос Булметис.
От 22 до 26 октомври кинозалата в Дома на киното на
ул. Екзарх Йосиф 37 ще бъде отворена за зрители и ще
ви очаква, за да гледаме с удоволствие всички заедно филмите от програмата.
Фестивалът ще бъде открит на 22 октомври с коктейл и
прожекция на филма „Никога в неделя“ и ще приключи в петък, 26 октомври, с филма „Ханът“, като след
прожекцията ще бъде проведена дискусия с филмови критици. Организатор на Седмицата на гръцкото
кино и съпътстващите я събития е продуцентска къща
Ле Спот Продакшънс.

22–26 Οκτωβρίου 2007

Το Ελληνικό επιχειρηματικό συμβούλιο στη Βουλγαρία διοργανώνει για πρώτη φορά Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου από τις 22 έως 26 Οκτωβρίου 2007 στην Κινηματογραφική Λέσχη Σόφιας («Nτομ να κίνοτο»).
Ένας από τους βασικούς σκοπούς του Ελληνικού επιχειρηματικού συμβουλίου στη Βουλγαρία είναι να μας φέρει πιό κοντα –
έλληνες και βούλγαρους. Μια τέτοια πρωτοβουλία αποτελεί και
η Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου, η οποία δίνει τη δυνατότητα στο βουλγαρικό κοινό να γνωρίσει καλύτερα τον Ελληνικό Κινηματογράφο.
Η λίστα των επιλεγμένων ταινιών του φεστιβάλ περιλαμβάνει δημοφιλή έργα και δημιουργούς όπως του σκηνοθέτη Μιχάλη Κακογιάννη με την τελευταία του ταινία «Βυσσινόκηπος» που βασίζεται στο ομώνυμο έργο του Αντόν Τσέχωφ. Η ταινία γυρίστηκε
στη Βουλγαρία (1999) και συμμετέχει ένα διεθνές επιτελείο ηθοποιών – Σαρλότ Ράμπλινγκ, Άλαν Μπέιτς, Κάτριν Κάρτλιτζ και
οι Βούλγαροι ηθοποιοί Ιτσχάκ Φίντσι και Συμεών Βίκτοροφ.
Στην ταινία «Η γλυκιά συμμορία» (1983), ο σκηνοθέτης Νίκος
Nικολαΐδης παρουσιάζει με μοναδικό τρόπο την ιστορία της ζωής
και του θανάτου 4 νέων «αντισυμβατικών» ατόμων, που θα αγγίξει την καρδιά του κοινού. Στην ταινία πρωταγωνιστούν η Δέσποινα Τομαζάνη, η Δώρα Μασκλαβάνου, ο Τάκης Μόσχος, και
ο Τάκης Σπυριδάκης.
Κατά τη διάρκεια των 5 ημερών του φεστιβάλ θα έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε ακόμα τις ταινίες: «Ποτέ την Κυριακή» (1960) του Ζίλ Ντασέν, «Το μετέωρο βήμα του πελαργού»
(1991) του Θόδωρου Αγγελόπουλου, «Ένας κι ένας» (2000)
του Νίκου Ζαπατίνα, «Το φως που σβήνει» (2000) του Βασίλη Ντούρου, «Το χάνι»(2003) του Γίωργου Μπακόλα και την
«Πολίτικη κουζίνα» (2003) του Τάσου Μπουλμέτη.
Από 22 έως 26 Οκτωβρίου, η κινηματογραφική αίθουσα
«Ντομ να κίνοτο», οδός «Έκζαρχ Ιόσηφ» 37, θα είναι ανοικτή για να σας περιμένει ώστε ν’ απολαύσουμε όλοι μαζί τις
ταινίες του προγράμματος.
To φεστιβάλ θα ανοίξει τις πόρτες του στις 22 Οκτωβρίου με κοκτέιλ υποδοχής και την προβολή της ταινίας «Ποτέ την Κυριακή», ενώ θα ολοκληρωθεί στις 26 Οκτωβρίου με την ταινία «Το
χάνι». Θα ακολουθήσει ανοικτή συζήτηση με την συμμετοχή κριτικών και ανθρώπων του κινηματογράφου. Τον συντονισμό και
την διοργάνωση της εβδομάδας ελληνικού κινηματογράφου έχει
αναλάβει η εταιρεία παραγωγής Lе Spot Productions.
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Средиземноморски
полъх
в центъра
на София
Теодора Драгоева

Μεσογειακή πνοή στο
κέντρο της Σόφιας
Θεοδώρα Ντραγκόεβα

Е

дна от най-новите гастрономически находки в столицата, която ще зарадва както почитателите на средиземноморската кухня, така и членовете на гръцкото
лоби, „Chef ’s Restaurant Elea“ може да спечели медал за
дискретност. Заведението се намира на закътано местенце – в
безистена на театър „Сълза и смях“, не разчита на шумна рекламна кампания, а по-скоро на PR „от уста на уста“. Интериорът и името му ще подскажат само на по-наблюдателните, че
става въпрос за гръцки ресторант. Като под „гръцки“ не разбирайте препълнена или шумна таверна, в която се чупят чинии, тъй като „Elea“ е по-скоро елегантно гурме заведение, в
което ще можете да се докоснете до тънкостите в кулинарното
изкуство на  Средиземноморието и южната ни съседка.

Домакинът

Първата част от името на ресторанта подсказва, че главният
готвач е и негов собственик. Това е г-н Георгиос Хрисанидис,
който след края на четиригодишната си работа в софийския
хотел „Шератон“, толкова много се привързва към страната ни,
че решава да продължи работата си тук, инвестирайки уменията и вроденото си гостоприемство в свое собствено заведение.
Опит в ресторантьорския бизнес той е придобил от другите
си две заведения, носещи същото име. Едното – в родния му
град Александруполис, а другото – в Ситония на п-в Халкидики.  Съдействие от българска страна г-н Хрисанидис получава
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Ένα από τα καινούρια ευρήματα της γαστρονομίας στη Σόφια, που θα ευχαριστήσει τους λάτρες της μεσογειακής κουζίνας, αλλά και το ελληνικό λόμπι – το «Chef ’s Restaurant
Elea» – είναι άξιο μεταλλίου διακριτικότητας και κομψότητας. Το εστιατόριο βρίσκεται κρυμμένο στο υπόγειο του θεάτρου «Δάκρυ και Γέλιο» και δεν διαφημίζεται θορυβωδώς,
αλλά υπολογίζει να γίνει γνωστό χάρις σε ειδήσεις που δια
δίδονται «από στόμα σε στόμα». Μόνο οι πιο παρατηρητικοί
θα καταλάβουν ότι το εστιατόριο είναι ελληνικό και αυτό χάρις στην εσωτερική διακόσμηση και το όνομα. Και «ελληνικό» δε θέλει να πει γεμάτη κόσμο, θορυβώδη ταβέρνα όπου
σπάνε πιάτα, διότι η «Elea» είναι πρώτ’ απ’ όλα ένα κομψό
εστιατόριο στο οποίο θα μπορέσετε να γευθείτε τα πιο εκλεκτά εδέσματα της νότιας γειτόνισσάς μας.  

Ο οικοδεσπότης

Ο αρχιμάγειρας είναι και ιδιοκτήτης. Είναι ο κ. Γεώργιος Χρυσανίδης, ο οποίος κατά τη διάρκεια της τετραετούς εργασίας
του στο Sheraton, αγάπησε τη χώρα μας τόσο πολύ που αποφάσισε να μείνει και να επενδύσει την τέχνη που έμαθε και
την εγγενή φιλοξενία του σε δικό του εστιατόριο. Εμπειρία ως
εστιάτορας συσσώρευσε σε άλλα δύο εστιατόρια που φέρνουν
το ίδιο όνομα – το ένα στη γενέτειρά του, την Αλεξανδρούπολη και το άλλο στη Σιθωνία της Χαλκιδικής. Ο κ. Χρυσανίδης
έλαβε υποστήριξη από τη Belvedere, μια από τις καλύτερες
εταιρείες στον τομέα παραγωγής και εμπορίου κρασιών και
οινοπνευματωδών στη Βουλγαρία. Μαζί με τους Βούλγαρους
εταίρους του ο κ. Χρυσανίδης προτίθεται να διευρύνει τη δραστηριότητά του στη Φιλιππούπολη.

Το μενού

Το μενού του εστιατορίου δεν είναι πλούσιο, αλλά προσεκτικά
επιλεγμένο. Η έμφαση δίνεται στα ελληνικά εδέσματα: χωριάτικη, τραχανάς, αρνί «Κλέφτικο» με φέτα και πατάτες, κεφτέδες με σάλτσα ντομάτα, μύδια και γαρίδες «Σαγανάκι», κολοκυθάκια με σάλτσα γάλακτος, φακές σοτέ κτλ.
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от своите бизнес партньори от фирма „Белведере“, която е една
от най-добрите компании в областта на производството и търговията с вина и спиртни напитки в България. Отново заедно
с тях той смята съвсем скоро да разшири бизнеса си и на пловдивска територия.

ти само с конвектомати на пара и гозбите освен вкусни, са и
много здравословни. Пък и типично за гръцката кухня е, че се
избягва пърженото като кулинарна техника за обработка, панировките са почти непознати и се готви само със зехтин.
Другите комплименти към клиента са професионалното обслужване,  красивата посуда и жестът още при сядането да поднасят хлебчета и маслинова паста.

Менюто

Менюто на ресторанта е внимателно подбрано. Основен акцент са гръцките специалитети – традиционна гръцка салата, трахана, агнешко „Клефтико“ с фета и картофи, кюфтенца
в доматен сос, миди и скариди „Саганаки“, чипс от тиквички,
поднесен с млечен сос, леща соте и т.н.
Другата най-силна линия в менюто е средиземноморската,
представена чрез голямо разнообразие на пресни морски продукти, които собственикът всяка сряда лично подбира от Гърция. Освен традиционните за нашите географски ширини риби като лаврак и ципура, тук ще можете да хапнете по-редките
синегрида, фагри, бакалярос, сферида, риба меч, маятико, морски език. Препоръчително е да опитате задушения ватос в сос
от лайм, горчица и пресни подправки. Сред шедьоврите на заведението са също октоподът на плоча, пържените калмари и
салатата „Рукола“ със сушени доматчета, гъби соте и запечена
моцарела. Ако всичко дотук ви звучи апетитно, попитайте и за
десертите. Тях ги няма в основното меню, тъй като се приготвят
на деня и са оставени на въображението на сладкаря. Пример за
изкушение са шоколадовото суфле, кремът брюле и реването.
Привържениците на природосъобразния начин на хранене също ще бъдат приятно изненадани, тъй като заведението рабо-
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Интериорът

Το μενού διακρίνεται για τη μεσογειακή κουζίνα και τα φρέσκα θαλασσινά τα οποία κάθε Τετάρτη ο αρχιμάγειρας φέρνει
από την Ελλάδα. Εκτός από τα γνωστά λαβράκι και τσιπούρα,
εδώ μπορείτε να δοκιμάσετε τα σπανιότερα συναγρίδα, φαγκρί, μπακαλιάρο, σφυρίδα, μαγιάτικο, γλώσσα. Δεν μπορείτε
να μη γευθείτε το βατός στον ατμό με σάλτσα αμυγδάλου και
μουστάρδα. Αριστουργήματα του εστιατορίου θεωρούνται
επίσης το χταπόδι της σχάρας, τα τηγανητά καλαμάρια και η
σαλάτα «Ρούκολα» με λιαστά ντοματάκια, μανιτάρια σοτέ και
ψητή μοτσαρέλα. Εάν μέχρι δω τα φαγητά σας φάνηκαν νόστιμα, μην διστάζετε να δοκιμάσετε τα επιδόρπια. Δε θα τα
βρείτε στο μενού, διότι φτιάχνονται την ίδια ημέρα και εξαρτώνται από την έμπνευση του μάγειρα. Γλυκοί πειρασμοί είναι
το σουφλέ σοκολάτα, η κρέμα μπρυλέ και το ραβανί.

Като цяло обстановката в „Elea“ e елегантна и романтична.
Интересно дизайнерско решение е съчетанието на ретро аксесоари, съвремененни мебели и стени с каменна облицовка. Най-популярните цветове в Гърция – синьо и бяло, са заменени от тонове в нежната бежово-кафява гама. На почит
са естествените материали – текстил, кожа и дърво. Салонът,
който побира до 70 души, е разделен на няколко зони, в кои
то се редуват сепарета и свободно стоящи маси. В единия му
ъгъл е разположено красиво пиано, което освен декоративна
функция, от време на време влиза в действие. Атмосферата
може да бъде и много дискретна, ако поводът го изисква, и
по-купонджийска, ако предстои специално събитие с многобройна компания.

Ново меню

От септември ресторантът стартира с нови меню и винена
листа, които ще изненадат постоянните клиенти и ще привлекат още нови фенове.

GOURMET

Οι λάτρες της υγιεινής διατροφής δε θα απογοητευθούν, διότι
τα φαγητά μαγειρεύονται μόνο στον ατμό και, εκτός από νόστιμα, είναι και πολύ υγιεινά. Εξάλλου, η παραδοσιακή ελληνική κουζίνα έχει λίγα τηγανιτά, καθόλου πανέ και χρησιμοποιεί αποκλειστικά ελαιόλαδο.  
Άλλα θετικά στοιχεία είναι η επαγγελματική εξυπηρέτηση, τα
ωραία πιάτα και μαχαιροπίρουνα και τα ψωμάκια με πάστα ελιάς
που σερβίρονται στον πελάτη τη στιγμή που καθίσει στο τραπέζι.

Η εσωτερική διακόσμηση

Η ατμόσφαιρα στο «Elea» είναι γλαφυρή και ρομαντική. Καλή
απόφαση του διακοσμητή ήταν ο συνδυασμός ρετρό αξεσουάρ
με μοντέρνα έπιπλα και πλακοστρωμένους τοίχους. Αντί για τα
ελληνικά χρώματα άσπρο και γαλάζιο, κυριαρχούν το μπεζ και
το καφέ στις πιο απαλές αποχρώσεις τους. Το σαλόνι 70 θέσεων χωρίζεται σε μερικές ζώνες, με σεπαρέ και ξεχωριστά τραπέζια. Σε μια γωνία έχει πιάνο, το οποίο εκτός από διακοσμητικό
στοιχείο, που και που ακούγεται και εξωραΐζει την ατμόσφαιρα.
Σ’ αυτό το χώρο μπορείτε να απολαύσετε τις προσωπικές σας
συναντήσεις, αλλά και να κάνετε πάρτι με μεγάλη παρέα.

Καινούριο μενού

Το μόνο ελάττωμα του «Elea» είναι η έλλειψη υπαίθριου κήπου.
Για το λόγο αυτό τον Αύγουστο το προσωπικό πάει διακοπές.
Όμως, από το Σεπτέμβριο το εστιατόριο ανοίγει με καινούριο
μενού και λίστα κρασιών κάτι που αποτελεί ευχάριστη έκπληξη
για τους πιστούς πελάτες και ελκύει τους μελλοντικούς.
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Първият iPhone е вече в България – в магазина на PLESIO
Θα βρείτε το πρώτο iPhone και στη Βουλγαρία, στα καταστήματα PLESIO

2 август 2007 г., София. ПЛЕСИО представи на БГ феновете на хай-тек джаджите уникалното устройство iPhone. Недостъпният все още в Европа iPhone можеше да бъде разгледан в детайли. Той съчетава функциите на мобилен телефон, iPod (mp3 плеър), PDA с навигация чрез Google Maps,
Internet браузер и e-mail. Интерфейсът и функцията мултитъч дисплей го правят лесен за употреба.
Премиерата на iPhone в Ню Йорк бе на 29 юни т.г,
а в Европа се очаква тази есен или в началото на
2008 г. iPhone съчетава Skype и Yahoo Massanger
и при въвеждането му като ключова дума в
Google излизат над 80 000 000 резултата.
PLESIO COMPUTERS S.A. e с 35-годишна история
и е лидер в продажбите на компютърна техника,
комуникационни продукти и офис материали на
гръцкия пазар. През последните 5 години PLESIO
е сред 500-те най-бързо развиващи се фирми в
Европа и сред 100-те най-големи доставчици на
офис материали в света. Компанията обслужва
100 000 корпоративни клиенти и има оборот над
300 млн. евро.
Фирмата стъпва у нас през 2005 г. с откриването
на търговския център на ул. „Ангел Кънчев“ 5 на
площ от 850 кв. м.

2 Αυγούστου 2007, Σόφια. Το ΠΛΑΙΣΙΟ παρουσίασε τη μοναδική συσκευή iPhone στους ΒG hi-tec gadget fans, οι οποίοι μπορούσαν να περιεργαστούν με κάθε λεπτομέρεια το ακόμη απλησίαστο στην Ευρώπη
iPhone. Συνδυάζει τις λειτουργίες κινητού τηλεφώνου, iPod (mp3 [player),
PDA με πλοήγηση μέσω Google Maps, Internet browser και e-mail. Το
Interface και η λειτουργία multitouch display το κάνουν πολύ εύχρηστο.
Η παρουσίαση της iPhone στη Νέα Υόρκη έγινε στις 29 Ιουνίου φέτος,
ενώ στην Ευρώπη είναι αναμενόμενο να γίνει φέτος το
φθηνόπωρο ή στις αρχές του 2008. Η iPhone συνδυάζει
Skype και Yahoo Massanger και όταν εισαχθεί για αναζήτηση στο Google ως keyword εμφανίζει περισσότερα από
80 000 000 αποτελέσματα.
Τα καταστήματα PLESIO COMPUTERS S.A. έχουν 35-χρονη
ιστορία και και καταλαμβάνουν ηγετική θέση στις πωλήσεις
ηλεκτρονικών υπολογιστών, προϊόντων επικοινωνίας και
γραφικής ύλης στην ελληνική αγορά. Κατά τα τελευταία 5
χρόνια το PLESIO κατατάσσεται ανάμεσα στις 500 αναπτυσσόμενες με πιο γοργούς ρυθμούς εταιρείες στην Ευρώπη
και ανάμεσα στους 100 μεγαλύτερους προμηθευτές γραφικής ύλης στον κόσμο. Η εταιρεία εξυπηρετεί 100 000 εταιρικούς πελάτες και έχει τζίρο πάνω από 300 εκατ. ευρώ.
Η εταιρεία πρωτοεμφανίστηκε στη Βουλγαρία το 2005 με
τα εγκαίνια του εμπορικού κέντρου στην οδό «Άνγελ Κάντσεβ» 5 με συνολική έκταση 850 τετρ. μ.
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Мисли глобално...

Σκέψου παγκόσμια...

Увеличаване на ефективността при обединението, дръзновеност и професионализъм са началата, на които стъпват БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ, за да посрещнат предизвикателството на силно конкурентната глобална икономика.
Защото в основата на всичко стои опитът.
Одит и счетоводни услуги, включващи изисквани от закона одити на фирми, регистрирани в Кипър, Румъния,
България и Молдова.
Корпоративни и персонални данъчни услуги, свързани
със спазване на законовите изискванията за данъчно облагане и ДДС.
Корпоративни финансови консултантски услуги, включващи мениджмънт консултиране, стратегическо планиране, сливане и поглъщане на компании.
Съвместимост с изискванията на IFRS International
Financial Reporting Standards (IFRS) и IAS International
Accounting Standards (IASs), включващи конверсии, обучение и изготвяне на финансови отчети в съответствие с
изискванията на IFRS.

Αύξηση της αποτελεσματικότητας, τολμηρότητα και επαγγελματικότητα είναι οι αρχές στις οποίες βασίζεται η Β.Τ.Κ. για να αντιμετωπίσει την πρόκληση της ισχυρά ανταγωνιστικής παγκόσμιας
οικονομίας. Διότι τα θεμέλιά μας είναι η εμπειρία μας.
Λογιστική επιθεώρηση και λογιστικές υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τις απαιτούμενες από το Νόμο λογιστικές επιθεωρήσεις εταιρειών με έδρα την Κύπρο, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία
και τη Μολδαβία.
Φορολογικές υπηρεσίες παρεχόμενες σε μεγάλες εταιρείες και
ιδιώτες, με σκοπό την τήρηση των νομοθετικών απαιτήσεων σχετικά με την επιβολή φόρων και Φ.Π.Α.
Οικονομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρείες, οι οποίες περιλαμβάνουν συμβουλευτικές υπηρεσίες μάνατζμεντ, στρατηγικό σχεδιασμό, συγχώνευση και απορρόφηση εταιρειών.
Συμβατότητα με τις απαιτήσεις της IFRS International
Financial Reporting Standards (IFRS) και της IAS International
Accounting Standards (IASs), που περιλαμβάνουν μετατροπές,
εκπαίδευση και εκπόνηση οικονομικών απολογισμών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της IFRS.
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PIRAEUS Лизинг България –
две успешни години на
българския пазар
PIRAEUS Leasing Bulgaria – δύο χρόνια επιτυχούς
δραστηριοποίησης στη βουλγαρική αγορά
Piraeus Leasing Bulgaria започва дейността си през март 2005  г., като предоставя удобни лизингови възможности за бизнес партньори, индивидуални и корпоративни клиенти на
Piraeus Bank Bulgaria. Дъщерната компания Piraeus Auto Leasing Bulgaria специа
лизира в лизинг на превозни средства.
Piraeus Leasing Bulgaria е изцяло собственост на Piraeus Bank Greece и считано от началото на 2006 г. е активен член
на Българската лизингова асоциация. В
момента Piraeus Leasing Bulgaria е петатата по големина лизингова компания
в страната с маркетингов дял от 5.93%.
До края на 2006 г. компанията разполага с бюджет от над EUR 74 милиона.
Piraeus Leasing е горда да обслужва някои от най-големите компании, опериращи на българския пазар, голям брой
малки и средни предприятия, както и
индивидуални клиенти.
Като независима лизингова компания
Piraeus Leasing Bulgaria дава на клиентите си свободата сами да избират предмета на лизинг, както и сами да провеждат
всички преговори с фирмата доставчик.
Piraeus Bank предлага на клиентите си голям брой специални оферти, поради което компанията е предпочитана от корпоративни и индивидуални клиенти.
• Гъвкави условия за лизинг, вкл. финасиране без първоначални вноски.
• Възможност за изплащане на годишни
ренти или за други видове специфични
схеми на плащания в зависимост от изискванията на клиента.
• Нива на лихвите и годишни комисионни,
изготвени индивидуално според изискванията на клиента.
• 48 часа за одобрение на молбите за
коли, считано от момента на подаване на молбата.
Услугите на Piraeus Leasing Bulgaria се
предлагат във всичките 72 клона на
Piraeus Bank Bulgaria в цялата страна и
чрез широка мрежа доставчици на превозни средства и машини.
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Η Piraeus Leasing Bulgaria ξεκίνησε τη δραστηριότητά της τον Μάρτιο του 2005, προσφέροντας αποτελεσματικές λύσεις χρηματοδοτικής εκμίσθωσης προϊόντων και υπηρεσιών σε εταίρους, ιδιώτες και εταιρείες
πελάτες της Piraeus Bank Bulgaria. Η θυγατρική Piraeus Auto Leasing Bulgaria ειδικεύεται
στη χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων.
Η Piraeus Leasing Bulgaria ανήκει εξ’ ολοκλήρου στην Piraeus Bank Greece και από
τις αρχές του 2006 είναι μέλος της Bulgarian
Association for Leasing.
Σήμερα, η Piraeus Leasing Bulgaria είναι η
πέμπτη μεγαλύτερη εταιρία του κλάδου στη
χώρα, με μερίδιο αγοράς 5,93%. Στο τέλος
του 2006, η εταιρία είχε συνάψει συμφωνίες
συνολικού ύψους 74 εκατ. Ευρώ. H Piraeus
Leasing είναι υπερήφανη να εξυπηρετεί μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρίες της χώρας,
πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και
ένα σημαντικό πλήθος ιδιωτών.
Ως ανεξάρτητη εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης η Piraeus Leasing Bulgaria προσφέρει στους πελάτες της την ελευθερία μόνοι
τους να επιλέγουν το αντικείμενο εκμίσθωσης, καθώς και μόνοι τους να διαπραγματεύονται με την εταιρεία-προμηθευτή.
Η Piraeus Bank προσφέρει στους πελάτες
της σημαντικό αριθμό ειδικών προσφορών
και για αυτό το λόγο πολλές ιδιώτες και μεγάλες εταιρείες προτιμούν να συνεργάζονται
μαζί της.
• Ευέλικτες συνθήκες μίσθωσης, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής μίσθωσης
χωρίς αρχικές δόσεις.
• Δυνατότητα καταβολής ετήσιου εισοδήματος ή άλλων ειδικών σχημάτων πληρωμής,
ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
• Επίπεδα επιτοκίων και ετήσιων προμηθειών,
ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε πελάτη.
• 48 ώρες για την έγκριση της αίτησης μίσθωσης αυτοκινήτων, από τη στιγμή υποβολής
της αίτησης.
Οι υπηρεσίες της Piraeus Leasing Bulgaria
προσφέρονται σε όλα τα 72 καταστήματα
της Piraeus Bank Bulgaria στην χώρα, όπως
και μέσω ευρέος δικτύου προμηθευτών οχημάτων και εξοπλισμού.
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GLOBUL 3G
Видео Портал

Отвори третото
си око!

Освен за телефонни обаждания, текстови
съобщения, браузване в интернет и изпращане на мейли, всеки 3G мобилен телефон
ви осигурява часове на забавление с модерните услуги на GLOBUL.
Предлагаме ви GLOBUL 3G Видео Портал.
Телевизия на живо, видеокамери на живо, TV шоу програми на запис, клипове,
трейлъри на филми и висококачествени
забавления за възрастни са част от асортимента, който получавате от GLOBUL 3G
Видео Портала.
Активирайте вашия 3G апарат с GLOBUL
SIM в него, потърсете покритие в мрежата на GLOBUL 3G (ако сте в голям град или
в някой голям български ски или морски
курорт, най-вероятно СТЕ в мрежата). Няма нужда от инсталиране или абонамент.
Изберете 159 и влезте в основното меню
на GLOBUL 3G Видео Портала. За желаната екстра изберете номера й от клавиатурата. За да гледате телевизия, натиснете 1.
После изберете канал. Порталът предлага
шест – изберете цифра от 1 до 6. За новините или прогнозата за времето изберете
картинка от менюто на телевизията на живо с нейния номер.
За връщане в предишното меню натиснете
#, а в основното – 0. Имате среща в София.
От основното меню избирате честотата на
една от реалните камери в столицата, които
снимат нонстоп на местата с най-големите
задръствания. Така си начертавате план за
пътуване, за да ги избегнете.
Искате да почивате на море или на ски. От
основното меню на GLOBUL 3G Видео Портал избирате 2, след което – камерата, която
ви интересува в курорта.
За актуални музикални хитове и клипове,
влезте в Muzic Zone на Портала и изберете
предпочитаните от вас.
Забавлявайте се със смешните видеоклипове или с най-горещите кино трейлъри. Еротичната зона (Erotic Zone) пък предлага удоволствия за възрастни.
За GLOBUL 3G Видео Портал няма месечна
такса. Плащате 0,24 лв. на минута (с включено ДДС), без значение от абонамента.

GLOBUL 3G
Video Portal

Άνοιξε το τρίτο
μάτι σου!

Εκτός από τηλεφωνικές κλήσεις, γραπτά μηνύματα,
browsing στο Διαδίκτυο και αποστολή Ε-mail, το κάθε 3G κινητό τηλέφωνο σας εξασφαλίζει ώρες διασκέδασης με τις σύγχρονες υπηρεσίες που προσφέρει η GLOBUL
Σας προσφέρουμε το GLOBUL 3G Video Portal.
Η τηλεόραση ζωντανής μετάδοσης, βιντειοκάμερες
ζωντανής μετάδοσης, TV προγράμματα με μαγνητοσκοπημένα σόου, ΤV clips, τρέιλερ και διασκέδαση
υψηλής ποιότητας για μεγάλους αποτελούν ένα μόνο μέρος της ευρείας γκάμας υπηρεσιών που λαμβάνετε από τη GLOBUL 3G Video Portal.
Ενεργοποιήστε τη 3G συσκευή με GLOBUL SIM τοποθετημένο μέσα της, αναζητήστε κάλυψη (σήμα)
στο δίκτυο της GLOBUL 3G (αν βρίσκεστε σε μεγάλη
πόλη ή σε κάποιο μεγάλο βουλγάρικο χιονοδρομικό
κέντρο η παραθαλάσσιο θέρετρο, το πιο πιθανό είναι ότι ΕΙΣΤΕ στο δίκτυο). Δεν χρειάζεται εγκατάσταση ή συνδρομή. Πληκτρολογήστε 159 και θα μπείτε
στο βασικό menu της GLOBUL 3G Video Portal. Για
την επιλογή που επιθημείτε πληκτρολογήστε τον
αριθμό της που εμφανίζεται στο πληκτρολόγιο. Για
να βλέπετε τηλεόραση, πληκτρολογήστε 1. Ύστερα επιλέξτε το κανάλι. Το portal προσφέρει επιλογή
από έξι κανάλια - πληκτρολογήστε έναν αριθμό από
1 έως 6. Για ειδήσεις ή για την πρόγνωση του καιρού
επιλέξτε το εικονίδιο από το menu της τηλεοπτικής
ζωντανής μετάδοσης με τον αριθμό του.
Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο menu πληκτρολογήστε #, για να επιστρέψετε στο βασικό menu
- 0. Έχετε ραντεβού στη Σόφια. Από το βασικό menu
επιλέγετε τη συχνότητα μιάς από τις κάμερες που
υπάρχουν στην πρωτεύουσα, οι οποίες παρακολουθούν αδιάκοπα τα σημεία με το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα. Κατά τον τρόπο αυτό μπορείτε να χαράξετε
την πορεία της διαδρομής σας, για να τ’ αποφύγετε.
Θέλετε να ξεκουραστείε στη θάλασσα ή να κάνετε σκί. Από το βασικό menu της GLOBUL 3G Video
Portal επιλέγετε 2, και ύστερα την κάμερα στο θέρετρο, η οποία σας ενδιαφέρει. Για επίκαιρα μουσικά
σουξέ ή videoclips, μπείτε στη Muzic Zone της Πύλης και επιλέξτε κατά προτίμηση.
Διασκεδάστε με τα αστεία videoclips ή με τα πιο καυτά τρέιλερ κινηματογράφου. Η ερωτική ζώνη (Erotic
Zone) προσφέρει διασκέδαση για μεγάλους.
Για τη GLOBUL 3G Video Portal δεν πληρώνονται πάγια τέλη το μήνα. Πληρώνετε 0,24 λβ. το λεπτό (με
ΦΠΑ), εκτός από τη συνδρομή.
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Пощенска банка стана
„Банка на годината 2006”
Η Post Bank έγινε
«Τράπεζα της
χρονιάς 2006»

Η Post Bank ανακηρύχθηκε «Τράπεζα της
Χρονιάς» κατά την τελετή απονομής των ετήσιων βραβείων της εφημερίδας «Pari» στη
Σόφια. Το έγκυρο βραβείο απένειμε ο Πρόεδρος της χώρας κ. Georgi Parvanov, ενώ από
την πλευρά της Postbank το βραβείο παρέПощенска банка бе отличена с голямата
λαβαν οι κ.κ.. Αντώνιος Χασιώτης, Διευθύνων
награда „Банка на годината” на традици- Σύμβουλος, Assen Yagodin, Γενικός Διευθυонните банкови награди, организирани от ντής και η κα Petya Dimitrova, Οικονομική
вестник „Пари”. Призът бе връчен от пре- διευθύντρια της Postbank και Γενική Διευθύзидента Георги Първанов на Антъни Ха- ντρια της DZI Bank. Παράλληλα ο όμιλος επελέγη ως η καλύτερη Τράπεζα στην κατηγορία
сиотис, главен изпълнителен директор на
Пощенска банка и ДЗИ Банк, Асен Ягодин, ”Δυναμική και Ανάπτυξη”.
изпълнителен директор на Пощенска банка и ДЗИ Банк, и Петя Димитрова, главен ”Η ανακήρυξη της Postbank ως ”Τράπεζα της
финансов директор на Пощенска банка и
Χρονιάς” αποτελεί σημαντική εξέλιξη για
ДЗИ Банк, прокурист и изпълнителен ди- όλους μας. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση παραректор на ДЗИ Банк. Успоредно с голямата
λαμβάνω το βραβείο εκ μέρους των πελατών,
награда финансовата институция бе отли- των μετόχων μας όσο και των ανθρώπων του
οργανισμού μας που το αξίζουν.
чена в категория „Динамика и развитие”.
Ο Οργανισμός μας θα σταθεί αντάξιος των
„Фактът, че Пощенска банка е избрана за
банка на годината, е от огромно значе- προσδοκιών σας και δεσμεύομαι προσωπικά να καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια
ние за всички нас. Приемам тази награда
για να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στους
с благодарност от името на всички наши
клиенти, акционери и служителите, които πελάτες μας τις καλύτερες υπηρεσίες και να
направиха това възможно. Надявам се и συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της βουλγαρικής οικονομίας και κοινωνίας”, δήλωσε ο κ. Α.
занапред нашата финансова институция
да оправдава доверието ви и обещавам, Χασιώτης.
че ще продължаваме да се стремим да бъΗ Post Bank και η DZI Bank είναι θυγατρικές
дем отлична банка и добър корпоративен
της Eurobank European Financial Group– διгражданин”, заяви Антъни Хасиотис.
Пощенска банка и ДЗИ Банк са члено- εθνούς τραπεζικού ομίλου με ηγετικές θέве на Юробанк И Еф Джи Груп – водеща σεις στην παγκόσμια αγορά. H Eurobank έχει
международна банкова организация, ба- έδρα στη Γενεύη, Ελβετίας, απασχολεί πάνω
зирана в Женева, Швейцария, с над 19 хи- από 19 χιλιάδες υπαλλήλους και προσφέρει
προϊόντα και υπηρεσίες μέσω 1300 καταστηляди служители, предлагаща продукти и
услуги чрез 1300 клона и точки за про- μάτων, σημείων πωλήσεων και εναλλακτικών
δικτύων. Η Eurobank EFG Group κατέχει ηγεдажба и алтернативни дистрибуционни
τικές θέσεις σε όλες τις τραπεζικές αγορές
канали. Юробанк И Еф Джи Груп е сред
водещите банки във всички страни, в кои της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης,
то има присъствие в Югоизточна и Цен- στις οποίες δραστηριοποιείται: της Ελλάδος,
трална Европа – Гърция, България, Румъ- της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Σερβίния и Сърбия, а от 2006 г. – и на пазарите ας, ενώ από το 2006 και στις αγορές της Πολωνίας, της Τουρκίας και της Ουκρανίας.
в Полша, Турция и Украйна.
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ЗАПОЧВА
ИЗГРАЖДАНЕ НА
НОВИ МОЩНОСТИ

„MOTODYNAMICS S.A.“ e официален ексклузивен дистрибутор на Yamaha Motor Corporation Ltd за Гърция,
Румъния и България.
Чуждите филиали „MOTODYNAMICS Srl.“ в Румъния и
„MOTODYNAMICS Ltd.“ в България удвоиха продажбите си до € 5,1 милиона през 2006 г. в сравнение с € 2,6
милиона през 2005 г.
Увеличаването на продажбите се дължи на инвестициите на MOTODYNAMICS и в двете държави. Групата
запази водещите си позиции на пазарите, на които е
активна, и разшири дилърската си мрежа.
MOTODYNAMICS в България
Основните дейности са разпространяване на продукти на YAMAHA: мотори с 2 колела (мотоциклети,
скутери), двутактови и четиритактови извънбордови двигатели (за лодки), hydra-drives, WaveRunners®
(морски джетове), надуваеми лодки (YAM), всъдеходи (ATVs), снегоходи, коли за голф, генератори, широка гама от „Yamaha Genuine Parts & Accessories“ (Резервни части и аксесоари) и маслата „Yamalube“.
MOTODYNAMICS представлява и разпространява продукти на водещи компании: PIRELLI надуваеми лодки от 4 до 10 м (Tecnorib), ΜΑRINCRAFT полиестерни
лодки от 9 до 15 м, WAVEMASTER полиестерни лодки
от 4,5 до 5 м, L&S хидравлични задвижващи системи на компанията Lecomble & Schmitt, каски SHARK,
амортисьори OHLINS, работно облекло и облекло за
мотоциклетисти RICHA, ауспуси TERMIGNONI, каски
BYE, масла ROCK OIL.
Най-важната инвестиция през последните две години бе преместването в нова сграда в централен търговски район на София, шоурум, офиси и складове на
площ от 500 кв. м.
Работата на нововъведената софтуерна система ERP
„Navision“ спомогна за подобряването на управленските функции.
През 2006 г. продажбите за България са се увеличили с 33,4%, достигайки € 2.159.700, сравнени с
€ 1.618.450 през 2005 г.
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Η “MOTODYNAMICS S.A.” είναι ο αποκλειστικός διανομέας προϊόντων της Yamaha Motor Corporation Ltd
στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Η ενδυνάμωση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στα Βαλκάνια
αποτελεί έναν από τους βασικούς στρατηγικούς άξονες
της MOTODYNAMICS..
Οι θυγατρικές “MOTODYNAMICS Srl.” στη Ρουμανία και
“MOTODYNAMICS Ltd.” στη Βουλγαρία διπλασίασαν τις
πωλήσεις τους φτάνοντας τα 5,1 εκ. ευρώ το 2006 σε
σχέση με τα 2,6 εκ. ευρώ το 2005.
Η MOTODYNAMICS στη Βουλγαρία
Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνουν
τη διανομή ευρείας γκάμας προϊόντων της YAMAHA:
μηχανοκίνητα δίκυκλα (μοτοσυκλέτες, scooters, «παπιά»), πλήρη σειρά δίχρονων και τετράχρονων εξωλέμβιων κινητήρων, hydra-drives, WaveRunners® (Jet
θάλασσας), συμβατικά φουσκωτά σκάφη (YAM), τετράτροχα οχήματα παντός εδάφους (ATVs), οχήματα χιονιού, οχήματα golf, ηλεκτρογεννήτριες, πλήρη γκάμα
αξεσουάρ και ανταλλακτικών “Yamaha Genuine Parts
& Accessories”, λιπαντικά “Yamalube”.
Η MOTODYNAMICS είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος και διανομέας ποιοτικών προϊόντων των γνωστών οίκων στη Βουλγαρία: PIRELLI φουσκωτά σκάφη από 4 έως 10 μέτρων (της εταιρείας Tecnorib),
ΜΑRINCRAFT σκάφη από πολυεστέρα 9 με 15 μετρών,
WAVEMASTER σκάφη από πολυεστέρα 4,5 με 5 μετρών, L&S υδραυλικά συστήματα τιμόνευσης εξωλεμβίων κι έσω-έξω κινητήρων της εταιρείας Lecomble
& Schmitt, κράνη SHARK, αναρτήσεις μοτοσυκλετών
OHLINS, εξοπλισμός εργασίας και εξοπλισμός αναβάτη RICHA, συστήματα εξατμίσεων TERMIGNONI, κράνη BYE, λιπαντικά ROCK OIL.
Η χρήση του προσφάτως εφαρμοσμένου συστήματος
“Navision” (Enterprise Resources Planning) συνέβαλε
στην αναβάθμιση της διαχείρισης της εταιρείας.
Το 2006 οι πωλήσεις στη Βουλγαρία αυξήθηκαν σημαντικά κατά 33,4% φτάνοντας € 2.159.700, σε σχέση με
τα € 1.618.450 το 2005.

ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ АД,
най-големият производител на
стъклен амбалаж на Балканския полуостров, предприе мащабно разширение на производствените си
мощности. Започна изграждането и
до края на 2007 г. на производствената площадка на фирмата в Пловдив ще заработи нова пещ и стъклоформовъчна линия към нея с производителност 100 милиона бутилки годишно.
Тази инвестиция ще бъде последвана
от още по-мащабен проект, чрез който
през 2008 г. ще бъде пуснат в експлоатация нов цех с производителност
250 милиона стъклени опаковки.
Така общият капацитет на фирмата ще
достигне 1,2 милиарда броя бутилки
и буркани годишно, което нарежда
ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ АД
сред водещите фирми в Европа.

Необезпечен бизнес
овърдрафт „Работни пари“
Обединена българска банка предлага необезпечен овърдрафт „Работни пари“ за
клиенти от малкия и среден бизнес. „Работни пари“ представлява комбинация от
2 продукта – овърдрафт по разплащателна сметка с размер до 70 000 лева и електронна бизнес карта – Visa Business Electron. Продуктът е предназначен за съществуващи и нови клиенти.
Необезпеченият бизнес овърдрафт осигурява дългосрочен „кредитен абонамент“
– срокът на кредита е 3-годишен, с ежегодно подновяване на лимита. Клиентът получава одобрение за кредитен лимит от 5000 до 70 000 лева, като се изисква да погасява минимум 10% от формирания дълг към последния календарен ден от месеца в 15-дневен срок. Предварителното одобрение е в рамките на 1 ден, за което
е необходима само последната данъчна декларация.
Овърдрафт „Работни пари“ осигурява на клиентите бърз и лесен достъп до фирмени финанси за различни нужди в банков клон, а с помощта на VISA Business и на
банкомат и ПОС-терминал. Картата се издава на името на фирмата и може да бъде повече от една. Справки за извършени транзакции по карта и картодържатели
може да бъдат правени в Интернет банкиране на ОББ.

DRUJBA GLASSWORKS SA

ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ
Η Drujba Glassworks S.A., ο μεγαλύτερος παραγωγός υάλινων συσκευασιών στη Βαλκανική χερσόνησο, προχώρησε σε μεγάλη επέκταση των παραγωγικών της δυνατοτήτων. Η κατασκευή άρχισε και ως το τέλος του
2007 στο εργοτάξιο της εταιρείας στο
Πλόβντιβ θα λειτουργήσουν νέα κάμινος και γραμμή παραγωγής υαλιού με
αποδοτηκότητα 100 εκατ. μπουκαλίων το χρόνο.
Αυτή η επένδυση θα ακολουθηθεί
από ένα ακόμα πιο μεγαλόπνοο σχέδιο μέσω του οποίου το 2008 θα τεθεί
σε λειτουργία νέα μονάδα παραγωγικότητας 250 εκατομμυρίων υαλοσυσκευασιών.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο η γενική παραγωγική ικανότητα της εταιρείας θα
φθάσει τα 1,2 δισ. μπουκάλια και βαζάκια ετησίως, κάτι που κατατάσσει τη
Drujba Glassworks S.A. ανάμεσα στις
ηγετικές εταιρείες στην Ευρώπη.

Ακάλυπτη υπερανάληψη:
«Ευέλικτα γρήγορα δάνεια
για μικρές επιχειρήσεις»
Η UBB προσφέρει στους μικρομεσαίους πελάτες της το τραπεζικό προϊόν ακάλυπτης υπερανάληψης «Ευέλικτα γρήγορα δάνεια για μικρές επιχειρήσεις». Τα„Ευέλικτα γρήγορα δάνεια”είναι
συνδυασμός δύο προϊόντων - υπερανάληψη από λογαριασμό πληρωμών έως 70 000 λέβα και
ηλεκτρονικής κάρτας Visa Business Electron. Το προϊόν προορίζεται για ήδη υφιστάμενους
και για νέους πελάτες.
Η ακάλυπτη υπερανάληψη εξασφαλίζει μακροπρόθεσμη “συνδρομή πίστωσης”: η προθεσμία
πίστωσης είναι τριετής, αφού κάθε χρόνο ανανεώνεται και το όριο. Ο πελάτης λαμβάνει έγκριση για πιστωτικό όριο από 5 000 έως 70 000 λέβα και η υποχρέωση είναι να αποσβαίνει το λιγότερο 10% του χρέους που προέκυψε κατά την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του μήνα σε
προθεσμία 15 ημερών. Η προκαταβολική έγκριση δίνεται μέσα σ’ένα εικοσιτετράωρο, κάτι για
το οποίο χρειάζεται μόνο η τελευταία φορολογική δήλωση.
Η ακάλυπτη υπερανάληψη «Ευέλικτα γρήγορα δάνεια για μικρές επιχειρήσεις» εξασφαλίζει
στους πελάτες ταχεία και εύκολη πρόσβαση στα εταιρικά χρηματοοικονομικά για διάφορες
ανάγκες τόσο στα τραπεζικά υποκατάστημα, όσο και με τη βοήθεια του VISA Business και σε
ΑΤΜ και POS. Οι κάρτες εκδίδονται στο όνομα της εταιρείας και μπορούν να είναι περισσότερες από μία. Ενημέρωση για τις πραγματοποιηθείσες συναλλαγές, ανά κάρτα, ή κάτοχο καρτών
είναι δυνατόν να γίνει μέσω του Internet banking της UΒΒ.
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AIG Life Bulgaria ЕКО – нов
Η ΗΓΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ
AIG Life Bulgaria е създадена през 1999 г. като дъщерна компания, напълно подчинена на American
Life Insurance Company
(ALICO), член на American
International Group, Inc. (AIG).
Компанията има офиси в София, Пловдив, Варна, Стара
Загора, Бургас и Добрич.
Маркетинговият подход на AIG
Life Bulgaria – анализ на нуждите, гъвкавост при индивидуалните решения и дългосрочна
отдаденост на клиентите.
Ние убеждаваме хората да
сключват застраховки, помагаме им да осъзнаят потребностите и да направят планове за
бъдещето. Целта ни не е бързо
разрастване, а стабилен растеж.
Предимствата да сте наши
клиенти:
Сигурността, която даваме
на клиентите, идва от опита и финансовата стабилност
на компанията, нейния статут
на пазара и от качествата на
застрахователите. Продуктите, общуването с клиентите и
стриктната инвеститорска политика също са плюс.
Познаваме клиентите, посрещаме нуждите им:
Високото качество на услугите са основен наш подход.
Работим с най-добрите медицински центрове в страната с професионални медицински консултанти.
Разчитаме на съвременни
технологии при обработката
на данните на клиентите, като комбинираме технологиите с личен подход към индивидуалните нужди на хилядите наши клиенти.

AIG Life Bulgaria δημιουργήθηκε το 1999 ως θυγατρική εταιρία και υπάγεται απολύτως
στην American Life Insurance
Company (ALICO), μέλος της
American International Group,
Inc. (AIG). Η εταιρία έχει γραφεία
στη Σόφια, Πλόβντιβ, Βάρνα,
Στάρα Ζαγκόρα, Μπουργκάς και
Ντόμπριτς. Η στρατηγική μάρκετιγκ της AIG Life Bulgaria συνίσταται στη ανάλυση των αναγκών, την ευεληξία στις ατομικές
λύσεις και τη μακροχρόνια αφοσίωση στους πελάτες.
Εμείς πείθουμε τον κόσμο να κάνει
ασφάλειες, τον βοηθούμε να κάνει
σχέδια για το μέλλον. Σκοπός μας
δεν είναι η γρήγορη εξάπλωση, αλλά ο σταθερός ρυθμος αύξησης.
Το πλεονέκτημα να είναι κανείς πελάτης μας.
Την ασφάλεια που προσφέρουμε
στον πελάτη προέρχεται από την
πείρα και την οικονομική σταθερότητα της εταιρείας, το status της
στην αγορά, και από τα προσόντα
των ασφαλιστών. Τα προϊόντα, η
επικοινωνία με τους πελάτες και
η αυστηρή επενδυτική πολιτική
αποτελούν επίσης μερικά από τα
πλεονεκτήματα της πολιτικής μας.
Γνωρίζουμε τους πελάτες, ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες τους.
Η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών αποτελεί βασική μας στρατηγική. Συνεργαζόματσε με τα καλύτερα ιατρικά κέντρα στη χώρα επανδρωμένα με επαγγελματίες ιατρικούς συμβούλους.
Βασιζόμαστε στη σύγχρονη τεχνολογία για την επεξεργασία των
στοιχείων των πελατών, συνδυάζοντας τα τεχνολογικά επιτεύγματα με την προσωπική αντιμετώπιση των ατομικών αναγκών των χιλιάδων πελατών μας.

Централен офис:
София 1404, бул. „България“ 75,
Тел.: (02) 818 6200; Факс: (02) 818 6221
headoffice@aiglife.bg
www.aiglife.bg

Κεντρικά γραφεία:
1404 Sofia, 75, Bulgaria Blvd.
Tel. (02) 818 6200; Fax (02) 818 6221
headoffice@aiglife.bg
www.aiglife.bg
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тип градска
станция за
зареждане
с гориво
EKO – ένα νέο είδος
αστικού πρατηρίου
καυσίμων
EKO Express представлява
нов вид градска бензиностанция за бързо обслужване, част от веригата станции за зареждане с гориво
на ЕКО. Бензиностанциите
Express са разположени
в близост до важни кръстовища и транспортни
възли и разполагат с редица предимства в сравнение с познатите, стандартни бензиностанции.
Освен комплексната форма и приятния им външен
и вътрешен изглед, ЕКО
Express предлагат на клиентите си качествено обслужване и първокласни горива на Kinitron.

Το EKO Express είναι νέο είδος ταχέος αστικού πρατηρίου καυσίμων, μέρος της
αλυσίδας πρατηρίων της
EKO. Τα πρατήρια Express
τοποθετούνται σε μικρή
απόσταση από σημαντικά σταυροδρόμια και οδικούς κόμβους και διαθέτουν σειρά προτερημάτων
σε σχέση με τα γνωστά,
στάνταρτ πρατήρια καυσίμων. Εκτός από τη σύνθετη
μορφή και την ευχάριστη
εξωτερική και εσωτερική
εμφάνιση, τα EKO Express
προσφέρουν στους πελάτες τους ποιοτική εξυπηρέτηση και τα καύσιμα
Α΄κατηγορίας της Kinitron.

Веригата E.K.O. включва
45 станции за зареждане с гориво, разположени на ключови места из
цялата страна. EKO-EldaБългария развива дейност на българския пазар от 2002. Компанията
е дъщерна на по-големия гръцки индустриален и търговски холдинг
Hellenic Petroleum Group.

Η αλυσίδα της E.K.O. περιλαμβάνει 45 πρατήρια
καυσίμων σε τοποθεσίες-κλειδιά σε όλη την χώρα. Η EKO-Elda Βουλγαρίας δραστηριοποιείται στη
βουλγαρική αγορά από το
2002. H εταιρεία είναι θυγατρική του μεγαλύτερου
βιομηχανικού και εμπορικού ομίλου της Ελλάδος –
Hellenic Petroleum Group.

