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En què consisteix l’acti-
vitat de “Balcanika”? Com 
va nàixer la idea de comen-
çar a importar productes 
alimentosos búlgars? 

Doncs en l’any 2003, quan 
desesperadament intentava 
trobar diferents coses del 
menjar búlgar, vaig pensar 
que als altres els ocorreria 
el mateix i d’ací, amb l’expe-
riència que teníem i molta 
voluntat comencem a treba-
llar. 

Existeix diferència a fer 
negocis amb búlgars a Bul-
gària i a Espanya? (se sap 
que ací canviem) 

No ,excepte l’específi ca del 
mercat no veig diferència. 

Creus que et trobes en el 
lloc i temps encertats? 

Independentment del lloc 
o dels temps que corren la 
meua vida sempre ha estat la 
suma entre molt treball i poc 
descans. No cree que “Bal-
canika” haja canviat aquest 
fet. El que més m’alegra és la 
possibilitat de complaure als 
búlgars amb els gustos gas-
tronòmics que cada país té. 

Es parla molt de retorn 
dels immigrants als seus 
països d’origen. Quins són 
les perspectives per als búl-
gars? 

Sempre hi ha portes ober-
tes per al qual vol obrir-les. 
Aquesta clar que “a casa” és 
on millor estem. 

Quins plans tens per al 
futur? 

En el plànol professional 
aspirem a millorar la distri-
bució i a ampliar el negoci 
important altres articles, no 
solament alimentaris. Enca-
ra que avui dia serà difícil. 
I en plànol personal pense 
gaudir tot el que puga de les 
meues dues fi lles. Em que-
daré a Espanya amb la meua 
família perquè ens sentim 
bé. El país i el clima són me-
ravellosos i som feliços ací. 
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L’Informador de la comunitat búlgara...
Успехът зад граница-мечта или реалност
Интервю с Петър Петров от фирма „Балканика”
Известната мисъл,че на най-важните житейски кръстопътища няма пътни знаци,изцяло пасва на емигрантския ни 
начин на живот-живеем без посока,ден за ден и чакаме...Да се оправи България,Да се оправи Испания,да спечелим от 
лотарията...Представяме ви един българин,който сам определя посоката на живота си-извън Родината е успял да 
съчетае полезното/доход за семейството си/ с приятното/благодарение на Балканика във всеки български дом в Испания 
има три неща,без които българинът не може-сирене,лютеница и ракия/.Петър Петров е завъвшил УНСС-Финанси 
през 1997г. В Испания е от 5 години.Целта на краткото ни интервю с него е опит всички да се опитаме да разберем,че 
животът е като пасианс-подреждаме го ние.Време ни е да слезем от „Титаник”.Г-н Петров не е чувал за него..

В какво се състои 
дейността на 
„БАЛКАНИКА”? Как се 
роди идеята за съзнаването 
й?

Идеята за Балканика се 
роди в една хубава сутрин 
през 2003 г., когато се 
събудих им и се прияде 
филия с лютеница и сирене. 
Тогава живеех в Дения. Успях 
да намеря на третия ден и 
на близо 40 км. лелеяните 
вкусотии. И така... като се 
има предвид желанието и 
търговския ни опит... от там 
до Балканика разстоянието 
беше кратко.

Това, което правим е да 
внасяме и дистрибуираме 
на територията на Испания 
български хранителни 
продукти. Девизът ни е: 
„Не сте казали, не сме ви 
предложили!!!” (Ха, да те 
видя, как ще го преведеш 
на испански? Ние сме го 
превели> Lo nombras y te lo 
ofrecemos

Има ли разлика да 
правиш бизнес с българи в 
България и в Испания?

Не, като изключим 
спецификата на пазара, не 
виждам особена разлика.

Мислиш ли ,че си 
попаднал на точното място 
и в точното време?

Независимо от мястото 
и времето, живота ми 
винаги е бил сбор от много 
работа и малко почивка. 
Не мисля, че Балканика 
промени по някакъв начин 
битието ми. Това, което ми 
носи най – голяма радост 
е възможността да бъдем 
истински полезни на нашите 
сънародници зад граница.

Какви са,според 
теб,перспективите 
за българските 
имигранти?Говори се за 
завръщане в родината,за 
нови възможности......

Перспективи винаги 
има! Както тук, така и в 
България.

Все пак в родината е, 
като че ли, „по – лесно” 
– не напразно твърдят 
спортистите, че у дома: „И 
стените помагат...”

И въпреки това, считам 
че още е рано да говорим за 

„нови възможности”. Пред 
България предстои, все още, 
дълъг път до постигането на 
европейските стандарти на 
живот и труд.

Известно е 
,че”Балканика” е един от 
основните спонсори на 
Българско училище”Свети 
Иван Рилски”.Какво ще 
отговорите на тези,които 
мислят,че го правите само 
за реклама?

Това, което правим, а то не 
е много, е нищо в сравнение 
със самопожертвователния 
труд, който полагат нашите 
учители. Без база, без 
подкрепа и без финансиране 
– успяват да дават четмо и 
писмо на ... на почти стотици 
българчета.

От 6-ти клас, ако не се 
лъжа, ме порази една фраза 
на Паисий: „О, неразумний 
юроде.... и т.н.. сещаш се”. 
За нас българите, езикът и 
създадената от нас и за нас 
писменост е била свещицата, 
запазила светлината на 
българщината след 5 
вековно иго и позволила 
ни, и днес, след толкова 

векове да се наречем най 
– старата, след Гърция, 
европейска държава, която 
е запазила името си, езика 
си и местоположението 
си, безпорно – не в 
първоначалните си граници. 
Всичко това е станало 
благодарение на хилядите 
безименни учители и 
апостоли пренесли словото 
през вековете. Ще съм 
щастлив, ако успеем дори 
с някаква миниатюрна 
частица, прашинка, да 
допринесем, заедно с нашите 
учителки от Хатива, към 
тяхното дело. 

Считам, че децата ни, аз 
имам две момичета, като 
едното е родено тук, в Хатива 
и е на 4 месеца, трябва да 
знаят кои са, откъде идват, 
за да знаят къде са и накъде 
отиват.

Това не го казвай на 
испанците:

Живеем в зона на 
Испания, където хората са 
„двуезични”. Мисля, че ако 
спомогнем, дори с мъничко 
нашите деца да са триезични, 
всички наши усилияще 

бъдат богато възнаградени, 
пък и това ще е от полза, 
както за Испания, така и за 
България.

Какви са плановете ви 
за близко бъдеще/лични и 
професионални/?

В професионален 
план ще се стремим да 
подобрим дистрибуцията 
си и разширим дейността 
си извън сферата на 
хранителните продукти. 
Макар, че в тези кризисни 
времена, всяко разширение 
е изключително трудно 

По отношение на 
личния план се сещам за 
дето попитали веднъж 
Джон Ленън - Какво е за 
него животът?... и  той 
отвърнал: „Всичко онова, 
което ти се случва, докато 
правиш планове.”Смятаме 
да работим и живеем в 
Испания, както и правим 
през последните 6 години. 
Чувстваме се добре тук, 
страната и климата са 
прекрасни, хората са 
гостоприемни и децата ни 
са щастливи тук.

L’èxit està també fora de la Pàtria. Entrevista amb Petar Petrov
La famosa cita “que en els creus mes importants de la vida humana no hi ha senyals de tràfi c” l’escriuria algun emigrant. Vivim 
sense rumb, dia després de dia, esperant… que milloren les coses a Bulgària, que Espanya isca de la crisi, que ens toque la loteria. 
Els presente a un búlgar que ha sabut trobar el sentit veritable en la seua vida fora del seu país. Ell ha aconseguit combinar l’útil 
(assegurar ingressos per a la seua família) amb l’agradable. Gràcies a “Balcanika” en qualsevol llar búlgara a Espanya ja hi ha tres 
coses imprescindibles per a nosaltres: formatge búlgar, orujo i lutenitsa. Petar Petrov està llicenciat en economia en la capital de 
Bulgària. Diu que la vida és com el solitari “tot depèn de nosaltres…hem de baixar del “Titanik”. Petar ho ha fet ja.


