
Господин Пешов, стартира 
новият вестник „Строител”. 
С шампанско ли ще отбележим 
неговото начало, или още от 
първия брой ще си говорим за 
строителната, финансовата, 
ипотечната и други кризи, кои-
то като че ли в България наби-
рат скорост? 

Няма чак такава голяма ра-

дост, за да „гръмнем” шампанско-

то... Да се пропусне или отрече 

появата на в. „Строител”, също 

не е редно. Чувствам се раздво-

ен – от една страна, много се 

радвам, че вестникът тръгва. 

Изданието не излиза за първи 

път, а реално се възстановява - 

връща се една традиция в исто-

рията на българските строите-

ли. И за нас е особено важно да 

знаем какви са били българските 

строители от Омуртаг насам. 

Защото Колоната на Омуртаг е 

символът на Камарата на стро-

ителите в България. Виждаме я 

и на първата страница на новия 

вестник. Освен в исторически 

план обаче трябва да си пред-

ставим страната ни в бъдеще-

то. Затова вестникът трябва 

да отразява както ситуацията в 

момент на криза, така и, просле-

дявайки историята, да си пред-

ставим как би изглеждал нашият 

бранш извън кризата. С нашия 

труд, с усилията на политиците 

кризата ще отмине, както са 

отминавали много такива ситу-

ации в историята на България, а 

и в световната история. Сигу-

рен съм, че отново ще тръгнем 

напред. Чрез вестника трябва да 

чертаем бъдещето такова, как-

вото си го представят нашите 

строители, а не въобще.

На форума „Развитието на 
България в условията на гло-
балната криза” вие заявихте, 
че в кризисен период строите-
лите първи слизат от скелето. 
КСБ е активна страна в диало-
га с правителството. Каква е 
вашата оценка за този диалог?

Защо казах, че в условията 

на глобална криза строителите 

първи слизат от скелето? Раз-

личните световни социологиче-

ски проучвания са показали, че 

при криза първите, които поемат 

удара, са именно строителите. 

Вярно е и обратното – в условия-

та на икономически растеж пър-

вият, който отбелязва растеж, 

отново е строителният бранш. 

Когато строителите работят в 

различни посоки – строят и ре-

конструират промишлени сгради 

– това означава, че индустрията 

се развива. Каква е ситуацията 

в момента?

На стр. 2-3

ИЗДАН И Е  Н А  КА М АРАТА  Н А  СТ РО И ТЕ ЛИ ТЕ  В  Б ЪЛГАРИ Яwww.ksb.bg

Брой 1, 3 април 2009 г., цена 1 лв.

Строителният бизнес се нуждае 
от ефективни антикризисни мерки

Инж. Симеон Пешов — председател на Камарата на строителите в България:

Ренета Николова

В БРОЯ:

Триединството „ин-

веститори – проек-

танти – строители“

Разговор с арх. Петко Йовчев 

- председател на УС  

на Камарата на архитекти-

те в България стр. 5

Камарата помага  

за второ Възражда-

не в Банско стр. 6

„Високо строител-

ство” срещу ниски-

те цени        стр. 8

Българо-немско 

партньорство  

в строител- 

ството              стр. 10

Арбитражното пра-

вораздаване – бързо, 

евтино и ефективно

Интервю с проф. д-р Огнян 

Герджиков   стр. 15

„Имате огромен  

потенциал за инвес-

тиции“ 

Улрих Петцолд, генерален 

директор на FIEC стр. 16

Ансамбъл „Българе” 

прави уникално тур-

не в Русия и САЩ       

стр. 19

 
 
 
 
 



2 СТРОИТЕЛ КСБ петък 3 април 2009 

от стр. 1
 Още преди няколко ме-

сеца заявихме, че очаква-

ме около 2 млрд. и 500 млн. 

лв. по-малко инвестиции 

в сектора. Тази прогноза 

за съжаление се сбъдва... 

Инвеститори на големи 

строителни площадки 

временно замразиха дей-

ността си. Само в София 

няколко големи инвести-

тора, с инвестиции от 

порядъка на 150-200 млн. 

евро, спряха строител-

ството и изчакват по-до-

бри времена. Подобна си-

туация наблюдаваме във 

Варна, Бургас и други по-

големи градове. Много ин-

вестиционни проекти се 

спират до етап, в който 

са стигнали до момента 

– построени са няколко 

блока, останалите са на 

изкоп и строителството 

е замразено... Спадът на 

инвестиции във високото 

строителство е факт: 

много фирми не могат 

да осъществяват плани-

раните си ангажименти, 

не успяват да стигнат 

миналогодишния обем в 

работата си. Спасение-

то от тази ситуация е в 

публичните инвестиции. 

Те ще бъдат в няколко по-

соки:

Инвестиции в инфра-

структура по оператив-

ните програми „Регио-

нално развитие”, „Околна 

среда” и „Транспорт”, плюс 

възможността за час-

тично участие на стро-

ителните фирми в много 

други европейски програ-

ми, свързани с наука, обра-

зование и други сектори. 

Оперативните програми 

са един от разделите, 

който ще покрие липсата 

на инвестиции. Очаквам 

в рамките на тази година 

да се подпишат договори 

по оперативните про-

грами, които да решат 

част от проблемите. 

Размерът на субсидиите 

към договорите е около 1 

млрд. евро. Това прави към 

700-800 млн. лв. до края 

на тази година, което 

покрива недостатъка от 

инвестиции в сградното 

строителство. 

Вторият раздел са 

очакваните инвестиции 

в публичните проекти на 

нашето правителство в 

областта на пътната и 

друга инфраструктура. 

Средствата са предва-

рително предвидени в 

бюджет 2009. 

Третият, не по-малко 

важен раздел е енергети-

ката, където инвестици-

ите ще продължат, за-

щото правителството и 

българските политици са 

възприели съвсем сериоз-

но предизвикателството 

България да се превърне в 

енергиен център на Бал-

каните. Аз смятам, че 

страната ни и в момента 

е такъв енергиен център. 

Ако строителството на 

АЕЦ „Белене” започне и 

продължи обновяване-

то на комплекса на ТЕЦ 

„Марица-изток” заедно с 

другите енергийни про-

екти - на водно- и топло-

електрически централи, 

страната ни наистина 

ще се превърне в енергий-

но сърце на Балканския 

полуостров.

Четвъртият раздел, в 

който ще настъпи голямо 

раздвижване, са публич-

ните инвестиции на об-

щините. Всяка община, 

колкото и да е малка, има 

своя програма и инициа-

тиви и предвижда разви-

тие в сектора на строи-

телството. Предвижда и 

ремонти на свои обекти. 

Колкото и малки да са за-

ложените средства, те 

ще компенсират липсва-

щите средства.

Разбира се, има два 

текущи проблема, свър-

зани с усвояването на 

средствата по европей-

ските проекти и мерки-

те, които се вземат за 

разрешаване на кризата 

в нашия бранш. Дори при 

спечелени проекти сред-

ствата ще бъдат усвое-

ни след известно време, 

в рамките на три-чети-

ри месеца, а това прави 

няколко месеца чакане. А 

инвестициите в сградно-

то строителство спряха 

рязко още в края на мина-

лата година, което озна-

чава, че много строител-

ни фирми вече чакат от 

половин година.

Вторият основен про-

блем е, че при довършва-

нето на жилищните и об-

ществените сгради има 

видове работа, които 

сега са спрени. Спрени са 

всички видове довърши-

телни работи – инстала-

ции, настилки, шпакловки 

и др. Всичко това води до 

липса на работа за някои 

специалности и се нала-

га преквалификация на 

работници. 

Споменахте за 210 
хил. висококвалифици-
рани специалисти в об-
ластта на строител-
ството.

Да, те са толкова, 

но това число включва и 

временно наетите кадри. 

Според мен постоянно 

наетите специалисти са 

около 200-210 хил. души 

(според нашата ста-

тистика) и ще се наложи 

преквалифицирането на 

около 30 хил. души. Смя-

там, че не трябва да се 

допуска тези хора да бъ-

дат съкращавани, да се 

разсейват по други отра-

сли или да напускат стра-

ната, защото един ден 

тези специалисти отно-

во ще ни бъдат нужни и 

ние пак ще ги търсим.

КСБ неведнъж е об-

съждала заедно с прави-

телството ситуацията 

Строителният бизнес се нуждае от ефективни...

85 години вестник „Строител”

в сектора. Имали сме 

няколко срещи с прави-

телствени експерти. Ще 

спомена срещите ни с НА 

„Пътна инфраструктура”, 

с вицепремиера Меглена 

Плугчиева, с министри... 

Участвали сме в среща-

та с премиера Сергей 

Станишев по проблеми-

те на страната в момен-

та. Камарата има добър 

диалог с управляващите. 

Моята оценка е, че диа-

логът в момента с пра-

вителството е добър. Не 

мога да кажа, че е много 

добър, защото все още не 

са настъпили много добри 

резултати. Ние правим 

разбор и подробен анализ 

след всяка среща и изво-

дите, до които стигаме, 

показват, че все още има 

забавяне на резултати-

те, и това ни безпокои.

Да кажем няколко 
думи за голямата стъп-
ка, която направи КСБ 
– създаването на стро-
ителния регистър и 
включването на над 5500 
фирми в него. Това беше 

голяма промяна за при-
добиване на легитим-
ност и изчистване на 
сектора, за която Кама-
рата активно се бори. 

КСБ се бори за създа-

ването на Централния 

професионален регистър 

на строителните фирми 

от години. Съществува-

нето на регистъра е из-

ключително голям успех 

за бранша. Много преди 

аз да се появя в Камара-

та и преди да заема пред-

седателското място, 

започва борбата да има 

такъв регистър. Идея-

та за него се появява за 

първи път в Закона за 

устройството на тери-

ториите. Малко по-къс-

но нашият управителен 

съвет започна активно 

да защитава тази идея, 

която беше чута от на-

стоящото правителство. 

Законът за Камарата на 

строителите влезе в пар-

ламента и беше приет. 

Радвам се, че КСБ много 

бързо се организира и 

направи своя регистър. 

Наистина, другите бран-

шове нямат подобна база 

данни и всички ни завиж-

дат. Това е наша победа и 

повод за гордост. Довол-

ни сме, че много съсловни 

организации копираха на-

шия модел и започнаха да 

правят регистри и закони 

за своите браншове. Това 

ни радва – горди сме, че с 

нашето активно участие 

излезе един хубав закон, 

който даде възможност 

на всички фирми на паза-

ра да се легитимират. В 

него няма дискриминаци-

онни условия и рестри-

кции за наши и чужди 

фирми. Законът и регис-

търът създадоха спирач-

ка за фирмите, които вие 

и ние наричаме фантоми. 

С появата на регистъра 

спечелиха строителите 

и започна най-после да се 

създава нормална и ед-

наква за всички пазарна 

среда. Ментетата започ-

наха да изчезват и всички 

строителни фирми изля-

зоха на светло.

В кризата обаче ня-

кои фирми се опитват 

да играят в сивия сек-

тор. Преди време имаше 

неофициални данни, че 

строителните фирми са 

над 14 хиляди! Явно има 

разминаване между наша-

та статистика и неофи-

циалната, но това не ме 

безпокои. Тази дейност е 

временно явление и скоро 

ще бъде отживелица.

Въпреки нашите уси-

лия трябва да призная, 

че секторът не стана 

напълно бял вместо сив... 

В Европа няма страна, 

където в строителство-

то да няма процент сива 

икономика. Този процент 

в България е по-голям и 

нашата задача е да го 

изравним с европейските 

данни в сектора. 

От създаването на 

националния строителен 

регистър спечели и дър-

жавата, и потребители-

те. Държавата отчете 

сериозен данъчен приход 

след появата му. Не може 

да се регистрира фир-

ма, която няма легален 

приход и не е платила 

своите данъци. Само за 

миналата година НАП е 

регистрирала ръст на 

осигуровките при стро-

ителните фирми с почти 

30 млн. лв. Можем да на-

правим извода, че откак-

то съществува строите-

лен регистър, фирмите 

в сектора са започнали 

по-сериозно да изплащат 

социални и здравни оси-

гуровки на своите служи-

тели и да внасят своите 

данъци. От съществува-

нето на регистъра спе-

челиха и инвеститорите. 

За един инвеститор е 

важно, когато проучва и 

иска да сключи договор 

със строител, да поглед-

не неговата истинска 

история – какво строи, 

какви са мощностите му, 

каква категория е и евен-

туално какво би постиг-

нал. Регистърът улеснява 

частните инвеститори, 

защото те могат да по-

лучат ясна и точна ин-

Инж. Симеон Пешов - председател  
на Камарата на строителите в България

Снимка Камен Влахов
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формация за броя на фир-

мите в даден район и да 

ги сравнят.

Започнахме нашия 
разговор с темата, че 
финансирането от ев-
ропейски фондове е една 
голяма възможност за 
строителните фирми. 
Това ли е единствени-
ят път за оцеляване на 
фирмите, ангажирани 
в строителството, и 
очаква ли строителният 
сектор по-ясни проце-
дури за участие в тези 
проекти?

Един от разделите, 

които спасяват строи-

телите, е пътната ин-

фраструктура. Тя е ва-

жна както за спасяване 

на строителите в кри-

за, така и в национален 

мащаб, за да се развива 

икономиката в България. 

Инфраструктурата е из-

ключително важна и за 

чуждите инвеститори. 

Състоянието на пъти-

щата, пречиствателни-

те станции, на смети-

ща, училища, канализация 

са сред нещата, които 

се забелязват веднага. 

Пътната инфраструкту-

ра има голям обем и може 

да даде около 600-700 млн. 

лв. поръчки за български-

те строители. През ми-

налата година проведох-

ме доста срещи с НАПИ. 

Често дискутирахме. 

Много от нещата, които 

те планират, са били об-

съждани от нас... 

НАП И  у с п я  д а  с е 

структурира миналата 

година. Сега въпросът е 

колко бързо ще бъдат пус-

нати тръжните процеду-

ри по европейски проекти 

и колко бързо ЕК и бъл-

гарското правителство 

ще реагират на нашите 

предложения, за колко 

време ще ни отпуснат 

средства. Ето например 

автомагистрала „Тра-

кия” беше спряна от ЕК, 

защото бяхме обвинени 

в дискриминация спрямо 

чуждата фирма изпълни-

тел. Друг е въпросът, че 

дискриминация нямаше.

Тръжната докумен-

тация за изграждането 

на автомагистралата 

беше много добре раз-

работена. В нея имаше 

условие за наличие на 

асфалтова база на 80 км. 

Чуждата фирма беше из-

вадила това условие от кон- 

текста и беше изпрати-

ла в Брюксел оплакване, 

че е дискриминирана. Но 

по-надолу в тръжните 

условия ясно беше ка-

зано, че асфалтовата 

база трябва да бъде мон-

тирана на не по-голямо 

разстояние от 80 км, не 

за друго, а защото това 

би било неефективно. В 

документацията е от-

белязано, че такава база 

трябва да има, да бъде 

монтирана по-късно или 

да има договор с вече съ-

ществуваща база. Чуж-

дестранната фирма не е 

направила нито едно от 

изброените неща, защо-

то не е сметнала за не-

обходимо, а според мен 

от мързел. След дълго 

бездействие решават да 

обжалват. Кога обжал-

ват? Десет дни преди 

датата, на която се обя-

вява крайният резултат. 

Може би са дочули, че 

няма да бъдат одобрени, 

и решават да обжалват. 

Българската строителна 

камара не се намеси със 

становище и не вдигна 

шум, за да не пречи на от-

ношенията на България с 

Европейския съюз. Но се 

чувстваме леко засег-

нати и обидени от този 

факт. Няма дискримина-

ция! Преди години имаше 

дискриминация спрямо 

българските фирми, има-

ше представители на ЕК, 

които си правеха оглушки 

за нашите сигнали. Сега, 

когато сме член на ЕС и 

когато не би трябвало 

да има дискриминация 

нито за родните, нито 

за външните фирми, из-

веднъж се появи такъв 

проблем. В момента за 

нас е важно дали ЕК ще 

финансира, или няма да 

финансира доизгражда-

нето на магистрала „Тра-

кия”. Очакваме решение, 

но не сме в състояние да 

чакаме прекалено дълго. 

Колкото по-бързо се реши 

този въпрос, толкова по-

голяма помощ ни се оказ-

ва в условията на криза. 

Ако Европа иска да ни по-

могне – ето, това е начи-

нът – с бързо решение за 

парите, от които се нуж-

даем за инфраструктура. 

България заслужава тези 

пари, има ги, остава про-

цедурните въпроси да не 

се протакат. Това зави-

си и от българското пра-

вителство, разбира се. 

Сега е необходима сери-

озна работа и в НАПИ по 

утвърждаване и ускорява-

не на тръжните процеду-

ри и типовите договори 

за явяване на търгове. 

От страна на НАПИ и 

правителството имаме 

уверение, че до края на 

април ще бъдат проведе-

ни редица търгове. Надя-

ваме се, че това ще ста-

не, и от страниците на 

този вестник се обръща-

ме към ръководството на 

НАПИ и вярваме, че това, 

което очакваме, наисти-

на ще се случи. В интерес 

на българската икономи-

ка е, пак ще напомня, да 

не се получи отново ну-

лева година за пътното 

строителство. Трябва 

да се положат свръхуси-

лия, за да се пуснат тър-

говете и да се подпишат 

договорите, дори и да не 

се почне строителство-

то през май или юни. Ако 

пътните фирми имат до-

говора през май или юни, 

те ще направят всичко 

възможно, за да започнат 

бързо работа. Надеждата 

преминава в гарантира-

но бъдеще, а това внася 

спокойствие в отрасъла. 

В момента техниката 

им чака „на трупчета”, а 

работниците им са пус-

нати в неплатен отпуск. 

Не искат да се разделят 

с тях, защото това им е 

богатството. Ако фир-

мите имат подписан до-

говор, ще направят всич-

ко възможно да започнат 

по-скоро работа. Ще се 

разделят с част от фи-

нансите си и ще накарат 

служителите си да рабо-

тят. Ако няма подписани 

договори до май или юни, 

идва ред на изборното 

време, после настъпва 

есента, когато идват 

дъждовете, лошото вре-

ме започва да пречи на 

пътното строителство 

и... губим годината. Раз-

бирате какво се случва, 

нали?! Ако до юни няма по-

дписани договори, пътни-

те фирми ще бъдат мно-

го зле. И това е призив, 

който искам да отправим 

чрез новия вестник към 

ръководството на НАПИ. 

Вашата прогноза за 
развитието на иконо-
мическата ситуация? 
Четох мнения на амери-
кански експерти, които 
твърдят, че рецесията 
ще свърши до края на го-
дината, което означава, 
че за първи път през по-
следните няколко месе-
ца се забелязва някаква 
светлина в тунела. Има 
ли я наистина? 

Аз ще дам своя прог-

ноза, или предположение, 

без да смятам, че неща-

та ще се развият точно 

така. На една среща из-

вестен финансист отго-

вори на този въпрос, че 

ако знае отговора, то 

трябва да получи за него 

Нобелова награда. Аз ще 

дам същия отговор. Ако 

можех да отговоря, щях 

да получа Нобелова на-

градаСмятам, че за нас 

кризата, както настъпи 

по-късно, така и по-късно 

ще си отиде. Ние не сме 

затворено общество, а 

отворена икономика. До 

август-септември кри-

зата в строителството 

ще се задълбочава, а след 

това ще усетим помо-

щта на ЕС с оператив-

ните програми, за които 

говорихме надълго. И ако 

е вярна американската 

прогноза, която споме-

нахте, очаквам догодина 

през май да бъдем по-

добре. Дай боже да съм 

прав и това да се случи! 

Г-н Пешов, сега си-
гурно много хора ще си 
кажат: „Толкова много 
издания има на пазара – 
сигурно са стотици. За 
какво й е на Камарата на 
строителите в Бълга-
рия да издава вестник?” 
Какво провокира излиза-
нето на „Строител”?

Няколко неща про-

вокират издаването на 

вестника. Първото е, че 

строителството е един 

от основните отрасли 

и няма такъв вестник, 

който ясно и точно да 

отразява какво става в 

строителството. Пред-

шественикът на Кама-

рата на строителите – 

Браншовият строителен 

синдикат, е сред учреди-

телите на Европейската 

федерация на строител-

ните индустриалци. Това 

се случва преди 107 годи-

ни. Ние наскоро станахме 

отново пълноправен член 

на тази организация. Ние 

сме в Европа, живеем в 

Европа и трябва да пре-

насяме от добрите евро-

пейски практики и тук. 

Не е ли вестникът онази 

книга, която ще ни по-

могне да пренесем евро-

пейския опит? Важни са 

предизвикателството, 

опитът и традицията, 

но много е ценно сега, в 

момента на криза за нас, 

строителите, да споделя-

ме опита, проблемите и 

насоките как да преодоля-

ваме кризата. Вестникът 

трябва да кани български 

и чужди инвеститори, да 

инициира срещи с чужди 

камари и да организира 

конференции, на които да 

се обсъждат въпросите 

и решенията по време 

на криза. Не ми се иска 

да подценявам вестника, 

като го свеждам до по-

магало, което служи за 

ориентир на строители-

те. Не, той не е и няма 

да бъде само това. Вест-

никът ще бъде средство 

строителите да придоби-

ят нови идеи, нови мисли, 

да стимулира нов под-

ход и да им влее кураж. 

Ако е добре издаван, ще 

бъде полезен на всички 

строителни мениджъри. 

Строителните фирми, 

вписани в националния 

строителен регистър, са 

над 5500. Ако една фирма 

разполага с петима топ 

мениджъри (числото 5 е 

условно), изчислете кол-

ко хора ще се нуждаят 

от този вестник. Доста 

са. Но един мениджър ще 

чете вестника, ако той е 

интересен за своите чи-

татели. И колко майсто-

ри, техници, инженери и 

икономисти биха го сле-

дили с интерес, стига да 

можете да провокирате 

този интерес!

 

Какво ще пожелаете 
на читателите на вест-
ник „Строител”?

Ще се радвам, ако на 

страниците на вестника 

присъстват строежите, 

интервютата, ръково-

дителите и майсторите 

строители. Секторът е 

многообразен. Вярвам, че 

вече сте разбрали това. 

Ще бъде хубаво, ако про-

блемите са уловени през 

погледа на строителите 

и обикновените изпълни-

тели. За мен и за всички 

читатели ще бъде важно 

да открият истината в 

своя вестник.

Ако моето пожелание 

трябва да бъде късо – 

желая здраве и късмет 

на всички читатели! Ако 

трябва да бъда по-прос-

транен, бих пожелал по-

вече ведрост, бодрост, 

вяра в бъдещето, да бъ-

дат оптимисти, за да 

минат по-леко през кри-

зата, и да са здрави. На 

техните семейства, а 

нашият бранш също е 

едно голямо семейство, 

желая да инвестират в 

младите хора, да се учат 

децата и да израства 

едно прекрасно българско 

поколение.

Снимка Камен Влахов
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Силвия Радославова

Пикът предстои...
Обществените поръчки се възлагат от бенефициентите на програмата

„Всички пътища водят 

към Рим”, но някой трябва 

да ги построи…Това е пос-

ланието, което Европа от-

прави на България, когато 

даде зелена светлина на 

една от осемте оператив-

ни програми – оперативна  

програма „Транспорт”. 

Най-важното, което 

собствениците на строи-

телните  компании тряб-

ва да знаят за нея, е, че 

всички процедури по об-

ществените поръчки за 

изпълнение на проекти се 

осъществяват от бене-

фициентите. Най-често 

допусканата грешка е да 

се търси информация за 

тръжни процедури от Ми-

нистерството на транс-

порта...

Отговорността за об-

ществените поръчки пада 

върху бенефициентите на 

програмата („Национална 

пътна инфраструктура”, 

Национална компания „Же-

лезопътна инфраструк-

тура, „Метрополитeн” 

ЕАД, Държавно предпри-

ятие „Пристанищна ин-

фраструктура”) и до тях 

трябва да се адресират 

всички документи за из-

пълнение от строител-

ните фирми. Ние ги кон-

тролираме на всеки един 

етап в провеждането на 

процедурата от подгот-

вянето на документите 

до сключването на дого-

вора. Подготовката е от 

тях, защото от тях идват 

техническите експертизи, 

пояснява  Нели Йордано-

ва, директор на дирекция 

“Координация на програми 

и проекти” в Министер-

ството на транспорта. 

Дирекцията е отговорна 

за осигуряване ефикас-

ността и коректността 

при изпълнение на опера-

циите, съфинансирани от 

Европейския фонд за реги-

онално развитие и Кохези-

онния фонд.   

Информация за търговете

Информация за пред-

стоящите процедури по 

обявяване на обществе-

ни поръчки задължително 

се публикува в „Държавен 

вестник”, в сайта на Аген-

цията за обществени по-

ръчки и Official journal на 

ЕС. В електронната стра-

ница на Министерството 

на транспорта също се 

качват новини за стар-

тирането на търгове. 

Строителните компании, 

които са заинтересовани 

от изпълнението на ин-

фраструктурни проекти, 

могат да получават сво-

евременна и достоверна 

информация само от тези 

канали. 

Много е важно в стро-

ителния бранш да се знае, 

че всички фирми, които 

кандидатстват за об-

ществени поръчки, ще бъ-

дат поставени при равни 

условия, ще имат еднакъв 

достъп до информация, до 

кандидатстване и ще има 

прозрачност във всички 

процедури. Такъв е стре-

межът ни. Ще продължим 

да работим в тази посока 

и няма да правим компро-

миси по никакъв начин и 

за никого. Контролът е от 

наша страна и той ще е 

сериозен.

Едва 1/8 от средствата по 
програмата са усвоени

Както вече е извест-

но, за ОП „Транспорт” са 

предвидени най-много 

средства. Размерът им 

надхвърля 2 млрд. евро, а 

дейностите са финанси-

рани от Кохезионния фонд 

на ЕС. 

До момента има раз-

плащания в размер на 1,707 

хил. лв. и  одобрени проек-

ти в размер на 959 хил. лв., 

а контрактуваните (стой-

ностно сключени договори) 

в размер на малко над 504 

млн. лв., или това е една 

осма от цялата стойност 

на програмата,  коментира 

Йорданова. Програмният 
период е от 2007 г. до 
2013 г., но има възмож-
ност средствата да се 
усвояват и разплащат до 
2015 г., казва още тя.  

Това практически озна-

чава, че пиковият момент 

предстои. Строителният 

бизнес може да се възполз-

ва от това и да компенси-

ра загубите, които иконо-

мическата криза нанася. 

Приоритетите на про-

грамата са в четири на-

правления: подобряване на 

жп транспорта, подобря-

ване на пътния сектор, 

интермодален транспорт 

и подобряване на корабо-

плаването по река Дунав, 

тоест програмата обхва-

ща всички видове транс-

порт, без въздушния. 

Всички тези направления 

засягат изграждането и 

подобряването на инфра-

структурата, и по-точно 

на транспортната мре-

жа, която е с национално, 

трансгранично и европей-

ско значение. Тези про-

екти се осъществяват 

по т.нар. приоритетни 

оси, а пълният им списък 

може да бъде видян на 

електронната страница 

на ОП „Транспорт” (www.

optransport.bg).

Има и такива проек-

ти, които не са в тези 

оси, но са от съществено 

национално значение за 

развитието на икономи-

ката. Това значение е до-

казано пред ЕС. Сред тях 

са изграждането на пътя 

Кърджали - Подкова, свърз-

ването на Околовръстния 

път на София с автомаги-

страла „Хемус”. 

Предизвикателства

ОП „Транспорт” излиза 

от своя детски период, 

става все по-амбициозна 

и реализира много труд-

ни проекти. Загубихме 

време да стартираме, 

защото в програмния 

период нямахме готови 

проекти, които да стар-

тират като строителни 

дейности, признава ди-

ректорката на програ-

мата. Сред най-важните 

неща за прецизното  из-

пълнение на проектите 

са добрата техническа 

подготовка преди стар-

тирането на строител-

ните дейности, предва-

рителните проучвания и 

отчуждаването на земи. 

Важното е, че разчи-

таме не само на собст-

вените си сили като 

техническа експертиза, 

но имаме много добра 

координация с ЕС. Ини-

циативата „Джаспърс” 

е пример в това отноше-

ние. Планът засяга изця-

ло  програмите „Околна 

среда” и „Транспорт” и 

ние можем да разчита-

ме на ЕС за споделяне на 

опит, казва Йорданова. 

Тя разкрива, че абсолют-

но всички документи за 

проектите минават през 

ЕС и това дава възмож-

ност да се разкрият сла-

бите места, да се даде 

обратна връзка за това 

къде трябва да се работи 

повече, а не когато про-

ектите отидат за одо-

брение в Брюксел, да се 

връщат обратно. 

Мисленето трябва да 

бъде в посока, че това не 

е този или онзи проект, а 

проект на България, за-

ключава тя.

Оперативна програма 

„Транспорт“

МВР започва мащабно строителство на нови сгради

Министър-председа-

телят Сергей Станишев 

и вътрешният министър 

Михаил Миков направиха 

първа копка на строежа 

на новата сграда на сто-

личното Трето РУ, съоб-

щиха от пресцентъра на 

вътрешното ведомство. 

„Българският полицай е 

символ на държавността, 

неговата мисия е да защи-

тава гражданите, трябва 

да продължим да работим 

за постигането на баланс 

между очакванията на 

обществото и възможно-

стите на полицията”, каза 

по време на церемонията 

министър-председателят. 

Инвестицията е на стой-

ност 5,1 млн. лв., които са 

отпуснати от Министер-

ския съвет в края на 2008 

г. от бюджетния излишък. 

Срокът за изпълнение е 14 

месеца, но фирмата изпъл-

нител обещава да се спра-

ви до юли т.г. В трето РУ 

работят 370 служители, 

които се грижат за опаз-

ване на реда и сигурно- 

стта в районите „Възраж-

дане”, „Красна поляна” и 

„Илинден”. Регистрирано-

то население в тях е 188 

хил. души. Трето РУ сега 

се помещава в сгради, 

строени през 50-те годи-

ни на миналия век, а като 

полицейски се използват 

от 1958 г. На територия-

та му са разположени мно-

го държавни учреждения, 

административни сгради, 

предприятия, големи тър-

говски центрове и пазари. 

Големите потоци от хора 

привличат криминалния 

контингент, обясни на-

чалникът на полицейското 

управление.

Изпълнението на про-

екта е в рамките на един 

от основните приоритети 

на ръководството на МВР 

– осигуряване на по-добри 

материално-технически 

условия за работа на по-

лицейските служители. 

През миналата година 

бяха открити нови поли-

цейски сгради в Хасково и 

в Пловдив, припомниха от 

ведомството. В началото 

на годината беше напра-

вена и първата копка на 

ново РПУ в Благоевград. 

Предстои да започне из-

граждането на нови поли-

цейски управления в Стара 

Загора и във Варна.

Стартира строежът 

и на новата сграда на 

Второ РУ в София. Тя ще 

струва 5,1 млн. лв., оси-

гурени от капиталовите 

разходи на МВР, което об-

хваща столичните квар-

тали „Сердика”, „Надежда” 

и „Нови Искър” с около 180 

хил. жители. Сградата 

трябва да бъде завърше-

на за 14 месеца, но от 

фирмата изпълнител зая-

виха, че ще са готови до 

юли т.г. В управлението 

работят 400 служите-

ли. На територията му 

попадат големи инфра-

структурни и търговски 

обекти, което усложнява 

криминогенната обста-

новка. „Новите сгради на 

полицейските управления 

в София не са просто ин-

вестиция за подобряване 

бита на полицейските 

служители. Това е дължи-

мата на гражданите по-

добра услуга в областта 

на сигурността”, каза ми-

нистър Миков и призова 

полицаите да разглеждат 

придобивките по този на-

чин.

МВР е взело решение 

д а  н а с о ч и 

средствата, 

от пус н ат и 

н а  в е д о м -

ството от 

бюджетни я 

и з ли ш ък ,  в 

с т р о и т е л -

ството  на 

нови полицей-

ски управле-

ния, защото 

през послед-

ните 20 го-

дини не е по-

строена дори 

една стая за 

п о л и ц и я т а 

при  двойно 

н а р а с н а л а 

като брой на 

населението 

столица.

В ход е и 

строежът на 

новата сграда на Главна 

дирекция „Досъдебно про-

изводство”, която ще е го-

това до края на юли (вече 

е излята втора плоча). В 

нея ще има 65 работни 

помещения за 120 разслед-

ващи полицаи и арестни 

помещения по европейски-

те изисквания. Вторият 

етап от строителство-

то включва укрепване 

на стара сграда, чието 

изграждане е замразено 

преди двайсет години по-

ради липса на средства. 

Тя ще бъде изградена по 

начин, който да отгова-

ря на всички съвременни 

изисквания за сеизмична 

устойчивост. Въпреки не-

обходимостта от промяна 

на вътрешното й разпре-

деление довършването й 

ще бъде с 40% по-евти-

но от строежа на изцяло 

нова. Помещенията в нея 

ще са 215. Общата разгър-

ната площ на проекта е 25 

хил. кв. м. До края на 2009 

г. от фирмата изпълнител 

„Главболгарстрой” обеща-

ват да завършат и втория 

етап с реновирането на 

сградата, в която ще бъде 

разположена „Криминална 

полиция”. Строителната 

програма е финансирана 

с 20 млн. лв. от бюджет-

ния излишък. „Това ще бъде 

една от най-модерните 

сгради с полицейско пред-

назначение в Югоизточна 

Европа”, заяви министъ-

рът на вътрешните рабо-

ти Михаил Миков и благо-

дари на строителите за 

интензивните темпове 

на работа. Той добави, че 

така се решават не само 

битовите проблеми в МВР, 

но се повишава и ефек-

тивното взаимодействие 

между различните струк-

тури в системата.

Мариана Корчакова
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Разговор с арх. Петко Йовчев - председател на УС на Камарата на архитектите в България

Триединството „инвеститори – 
проектанти – строители“ 

Уговаряме срещата по мобилните  

телефони. Арх. Йовчев е на път от 

Бургас за съвещание на Камарата на 

архитектите в България някъде в ран-

ния следобед. Планираното му време е 

неудобно за интервю, но щом разбира, 

че съм представител на в. „Строител”, 

решава да действаме в оперативен 

порядък... Мястото на срещата – в Ка-

марата на архитектите, часът... Обе-

щавам да му отнема 20 минути, колкото 

за кафе пауза на колегите му. Срещата 

започна без предисловие.

Арх. Йовчев:
Искам преди вашите 

въпроси да приветствам 

идеята на Камарата на 

строителите в Бълга-

рия  за издаването на в. 

„Строител”!  По този начин 

идеите на Камарата ще 

достигат до максимален 

брой колеги. Ние сме съп-

ричастни към работата 

на тази  организация по 

няколко причини.  Едната е, 

че в строителния  процес 

ние сме в пряк контакт с 

тях, втората, която малко 

хора познават, че ние, Ка-

марата на архитектите в 

България, бяхме основните 

поддръжници в прокарване-

то на Закона за Строител-

ната камара и този труд 

да се институционализира, 

и фирмите от този бранш 

да отговарят на стандар-

тите, които се изискват 

не само в нашата страна, 

но и в Европа. 

В условията на финан-
сова криза, която реално 
се отразява  върху  цялата 
икономика на страната, 
ролята на браншовите 
организации  определено 
нараства... Особено що се 
отнася до законодателни-
те инициативи...

Арх. Йовчев:
По отношение ролята 

на браншовите организа-

ции, за което по-специално 

ме питате, смятам опре-

делено, че няма алтернати-

ва на това. Високите кри-

терии - и законодателни, и 

от гледна точка на потре-

бителите, принуждават 

браншовите организации 

да започнат все по-внима-

телно да следят не само 

поведението на своите 

членове, но и  поведението 

на законодателството, за-

конодателната рамка, и в 

този смисъл те се явяват 

една връзка   между прак-

тиците, които са на самия 

пазар, и държавата, която 

със своите регулативи  се 

мъчи да намери баланса на 

интереси.

Разбира се, не мога да 

не спомена, че не всичко, 

и не 100% от това, което 

предлагат браншовите ор-

ганизации, се приема от за-

конодателната власт, от 

законодателя въобще. От 

своя страна той  трябва 

да изпълнява и други изис-

квания, свързани с европей-

ското законодателство. 

Това е един продължителен 

процес, в който би трябва-

ло да получаваме все по-

голямо доверие от страна 

на държавата. Като  рабо-

тим  за нашите членове, 

ние практически работим 

за обществото! 

Би било интересно 
становището ви по на-
лагащата се напоследък 
практика големите стро-
ителни фирми да имат и 
свои проектантски бюра?

Арх. Йовчев:
Този въпрос е доста 

интересен. Продължаваме 

да имаме  проблеми с този 

факт. Една голяма част 

от колегите от строи-

телния бранш, особено във 

връзка с по-мащабните си 

проекти, се изкушават да 

създадат собствени про-

ектантски звена, които 

да им бъдат на подчине-

ние. Аз мисля, че това не 

е най-доброто решение, 

доколкото по смисъла на 

Закона за устройство на 

територията проектан-

тът, строителят, консул-

тантът   трябва да са 

отделни юридически лица. 

При настъпване  на, не дай 

си боже, неприятна ситуа-

ция на строежа, би тряб-

вало ясно и точно да бъде 

отчетена вината на все-

ки един от участниците, 

респективно всеки да си 

понесе отговорностите. 

Ако строителят и проек-

тантът  са едно и също 

юридическо лице, ако стро-

ителят и консултантът 

също са едно и също юри-

дическо лице, това може да 

доведе до доста неприят-

ности в няколко посоки... 

Всеки от участниците 

трябва да има своя лична 

застраховка, евентуално 

да покрива някакви щети, 

ерго, ако проектантът не 

си е свършил работата 

както трябва и не може 

да покрие със застрахов-

ката си щетата, то тази 

проектантска фирма би 

трябвало да фалира. Или би 

трябвало да є бъде отнет 

лицензът... Същото важи и 

за строителя, и за консул-

танта. Ако са едно и също 

юридическо лице, това 

много трудно може да бъде 

разграничено. Заради една 

грешка на проектанта да 

фалира цяла строителна 

фирма или за грешка на 

строителя да фалира до-

бре работеща проектант-

ска група само защото те 

са едно и също юридическо 

лице?... Ние претендираме, 

че трябва да бъдат ясно 

разграничени лицата. Аз 

няма да отговоря точно на 

вашия въпрос,  защото той 

е много деликатен  за цяла-

та колегия. Затова казвам 

– ясно юридическо разде-

ление на отговорностите, 

това ние подкрепяме и ще 

подкрепяме включително 

и на законодателно ниво! 

Това е нашето убежде-

ние, още повече че имаме 

доста примери по този 

въпрос. Споделяхме и с ко-

леги от другите държави, 

където имат такива ин-

женерингови организации, 

където една и съща фирма 

предоставя и проектант-

ски, и изпълнителски услуги 

...За съжаление примерът, 

който ще дам, е много не-

приятен — работата на 

„Щрабаг” на летището в 

София...

Имате предвид  ситу-
ацията, когато  част от 
покривната конструкция 
на един от изход-входо-
вете на летище София се 
откърти?

Арх. Йовчев: 
Да, така и не се раз-

бра дали проектантът не 

е направил  както трябва 

детайла, изпълнителят ли 

не го е монтирал  както 

трябва, консултантът  ли 

не е обърнал внимание  как-

во точно се случва, но там 

можеха да загинат хора...

Въобще не се разбра кой е 

отговорен... Инженеринго-

вата компания „Щрабаг”? 

Но кой от „Щрабаг”? Про-

ектантът, консултантът, 

строителят?...

Българските архите-
кти  са  част от евро-
пейските... В този сми-
съл как ще коментирате 
разликите в заплащани-
ята  на архитектите 
у нас и в европейските 
страни? Там то е поне 
15-20 пъти по-високо на 
база на кв. м.

Арх. Йовчев:
Българските архите-

кти се приравняват с ев-

ропейските по начин на уп-

ражняване на професията... 

Що се отнася до заплаща-

нето? Да, има  разлика и тя 

на първо място се определя  

от  разликата в стандар-

тите на живот. При средни 

показатели (защото Бъл-

гария е на последно място 

в Европа по доходи), при 

средна заплата, отнесена 

към стандарта, нашите 

архитекти  получават по-

вече, отколкото немските 

архитекти. 

Другото обяснение за 

разликата в цените e ка-

чеството на продукта, 

който предлагат немски-

те и българските архи-

текти. Колкото и да ми 

е неприятно, но не мога 

да не го призная, че кога-

то погледнем пълнотата 

на един чертеж, израбо-

тен от немска компания 

или един чертеж от наши 

проектанти, просто се 

набива разликата в под-

робността, разликата в 

точността, в пълнотата 

на документацията. Анга-

жиментът на Камарата 

на архитектите, респек-

тивно на инженерите  в 

условията на криза - има я! 

- няма какво да се правим 

на щрауси, мисля, че сега 

е удачният момент  да по-

могнем на нашите колеги 

със съответни квалифика-

ционни курсове и семинари, 

да повишим качеството на 

продукта, който предлага-

ме. Отварянето на пазара 

на услуги,  в който ние ра-

ботим, дава възможност 

на българските ни  колеги  

да работят и да творят 

навсякъде в Европа. Аз се 

съмнявам силно, че ако те 

предлагат такъв продукт, 

какъвто предлагат на на-

шия пазар, ще бъдат кон-

курентоспособни! Това е 

много пряко свързано и с 

работата на строители-

те. Когато една докумен-

тация е пълна, подробна, 

тя създава много по-добри 

условия за оптимизация на 

целия строителен процес. 

За строителя е много по-

ясно за какво става дума 

и той би могъл по-добре да 

оптимизира работата си 

на строежа и съответно 

да се представи по-до-

бре на пазара. Смятам, че 

взаимният интерес  от 

качеството е строите-

лят да получава пълния  

комплект документация, 

а той от своя страна да 

заплаща по-голяма цена за 

този труд.  Това му спес-

тява неприятности по 

време на самото строи-

телство и на финансира-

нето. 

Изключително  го -
лемият интерес към 
строителството през 
последните години роди 
понятието „мутроба-
рок”; столичният квар-
тал Лозенец се застрои 
с непонятна за обикнове-
ния гражданин плътност, 
а пък някои вече наричат 
Слънчев бряг не курортен 
комплекс, а  град. И още 
– в някои от големите 
градове набират скорост 
идеите за изграждането 
на небостъргачи. И  род-
ният ви Бургас не прави 

Арх. Петко Йовчев е роден в Бургас. 

Завършил е ВИАС, специализирал е 

в Австрия. Пет години е бил главен 

архитект на община Бургас, и още 

толкова – на Бургаска област. 

Изпълнителен директор е на „Атика-Р5” 

ООД. Дружеството има предмет на 

дейност архитектурно  

проектиране и мениджмънт.  

Арх. Йовчев е бил председател на Съюза 

на архитектите в Бургас, а от 2003 г. –  

е председател на УС на КАБ.

изключение в това отно-
шение!...

Арх. Йовчев:
Аз ще отговоря малко 

по-философски на вашия въ-

прос! Пазарната икономика 

е единствената саморегу-

лираща се икономика, която 

е измислило  човечеството. 

В Палма де Майорка след 

18-20 г. строителен бум се 

получи това презастроява-

не. И в момента върви един 

процес на разрушаване  и 

строителство  в много по-

човешки измерения. С други 

думи, когато пазарът отка-

же да купува един продукт, 

се намира и инициатива, и 

философия този продукт 

да бъде премахнат. За съ-

жаление този процес у нас 

трябва да се изтърпи също 

толкова години! Слънчев 

бряг от моите спомени  е 

нещо съвсем друго, сега 

аз не искам да го посеща-

вам просто защото не ми 

е приятно, за мен той не 

създава никаква емоция. 

Отивам служебно, върша си 

работата и се прибирам. 

По подобен начин изглеж-

дат и някои от по-добре 

развитите в икономическо 

отношение градове - Варна, 

Бургас, в известна степен 

Стара Загора. Пазарът 

обаче е неумолим и той ще 

си свърши своето. След 

като пазарът се задръсти 

и не може да функционира 

повече, алтернативата е 

неговото освобождаване. 

В нашия случай това ста-

ва чрез разрушаване. По 

отношение на небостърга-

чите – това е интересно 

предизвикателство, но не 

значи, че трябва да се из-

пробва на всяка цена. Като 

мислене, като възможност  

пред българските проек-

танти, инженери, стро-

ители,  това е възможно! 

Проектирането на такива 

сгради представлява особе-

на тръпка, защото изисква  

изцяло нова философия, а и  

не всеки може да работи 

с такива мащаби. Това до 

голяма степен предизвик-

ва и неистовото желание  

много градове да имат та-

кава визия. България няма 

потенциала такива сгради 

да образуват  някаква гру-

па, някакво сити, около ко-

ето да се завърти проект 

за футуристичен град. От 

тази гледна точка намирам 

идеята за  безсмислена. 

В заключение...

Арх. Йовчев:
Проектирането е така-

ва област, че винаги създа-

ва предизвикателства!  И 

сега, независимо че сме в 

условията на едно инвес-

тиционно отдръпване, аз 

съм умерен оптимист, че 

тази стагнация  ще пре-

мине след няколко месеца. 

Сега е времето архите-

ктите да обърнат внима-

ние на архитектурните 

конкурси, на повишаване на 

качеството...

Арх. Йовчев поглежда 
часовника си, аз – дисплея 
на диктофона. 19 минути 
от началото на разгово-
ра... Стискаме си ръцете 
за довиждане. Кафе пауза-
та на колегите му току-
що свършва.

Георги Сотиров
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„Св. Троица” плачеше 

за ремонт, от светъл 

възрожденски символ се 

бе превърнала в мрачен 

спомен от миналото. 

Години наред местното 

сдружение „Дядо Лаз-

ко” се мъчеше да набере 

средства за ремонт, но 

без резултат. Миналата 

година общината спе-

чели проект по „Краси-

ва България” за външен 

ремонт. Захванахме се 

здраво и успяхме. Изклю-

чително съм благодарен 

на две мощни български 

фирми, които ни помогна-

ха - софийската „Главбол-

гарстрой” и разложката  

„Балканстрой”, разказа 

за в. „Строител” кметът 

на Банско Александър 

Краваров. 

Без стотинка за тру-

да фирмата на Симеон 

Пешов направила външ-

ната изолация на мо-

нументалната сграда. 

Шефът на разложката 

фирма Николай Калоя-

нов също осигурил без-

платна работна ръка за 

направата на улуците 

и ремонта на покрива. 

Извършена е и много 

качествена работа от 

софийската фирма „Рес-

таврация 2002”, която 

е избрана с конкурс, съ-

гласно изискванията на 

програмата. 

Така само за няколко 

месеца храмът вече е 

изцяло обновен отвън. 

Ремонтът в двора 

и по фасадата е при-

ключен с 200 хил. лв. по 

„Красива България”, от 

тях 120 хил. лв. са от 

общината. 

Тази Коледа за първи 

път миряните усетиха 

и физически 

топлината в 

храма,  след 

к а т о  г р а д -

ската управа 

монтира 450 

р а д и а т о р а , 

с в ъ р з а н и  с 

централата 

за  биомаса, 

ко я т о  в е че 

втора година 

пуска топло-

то в повече-

то общест-

вени сгради 

в общината. 

Вътрешното 

о т о п л е н и е 

с т р у в а  5 4 

хил .  лв.  об -

щински пари. 

С начало-

то на годи-

ната е даден 

старт и  на 

вътрешната 

реставрация 

на храма. Тя 

ще бъде осъ-

ществена с 

пари от дарения, които 

вече са факт. Първото 

е от основния инвес-

титор на курорта Цеко 

Минев. „Дарението е на 

стойност 130 хил. лв., 

които са лични пари на 

собственика на Първа 

инвестиционна банка 

и концесионера на ски 

зоната „Юлен”, и е скре-

пено с договор между 

Неврокопската епархия, 

в лицето на митропо-

лит Натанаил,  и  г -н 

Цеко Минев. Неговият 

съдружник в банката 

Ивайло Мутафчиев ни 

обеща да направи без-

възмездно вентилация-

та в храма, която също 

ще струва около 100 хил. 

лв. и е изключително ва-

жна за съхраняването на 

стенописите”, каза още 

кметът. 

Вътрешният ремонт 

ще приключи за близо 2 

години. Ще бъдат рес-

таврирани иконоста-

сът, колоните, ще бъдат 

направени изцяло нови 

стенописи в стила на 

Камарата помага  
за второ Възраждане в Банско
Два века след като родолюбци вдигнали  
черквата „Св. Троица” с труд и дипломация, наши строители участват в първия й ремонт

Елица Илчева Животът на храма

"Св. Троица" е една от най-
големите и уникални църкви на 
целия Балкански полуостров, 
а историята на нейния гра-
деж е героична и невероятна. 
Свързана е с не един и двама от 
първите възрожденци в нашата 
история, сред които са тога-
вашният кмет на Банско Лазар 
Голев, останал в историята като 
дядо Лазко, и братът на Паисий 
- ктиторът хаджи Вълчо, който 
дарил огромна сума. 

Дядо Лазко, който всъщ-
ност бил само на 40 години, 
първо дал нивата си в средата 
на Банско, после с хитрост из-
действал турски ферман. След 
това тайно през нощта мест-
ните изместили колчетата, за 
да разширят мястото, и вдиг-
нали 4 метра зид, за да не се 
вижда какво става вътре. Ръко-
водството на строежа поел 
уста башията Димитър Дойов, 
който бил близък с търговци,  
посещавали Италия, които му 
донесли оттам планове. Зато-
ва по разположение и архитек-
тура църквата прилича досущ 
на италианските кампанилии. 
Когато храмът се издигнал над 
оградата, турските власти 
спрели строежа. В Османската 
империя българските черкви 
не можело да са по-високи от 
турчин върху кон. Пълни кесии с 
жълтици потънали в джобовете 
на агите, за да се продължи. Ко-
гато парите свършили, дядо Лазко отишъл в Неврокоп 
при Мехмед бей, наричан още Алтън бей (златен) заради 
голямото му богатство. Имал с него вземане-даване 
в търговията и поискал заем. Беят дал 300 хил. гроша, 

без да знае, че са за храма, и 
градията продължила. "Свърше-
но е с нашето царство, щом и 
ние даваме на гяурите хиляди 
грошове да градят черкви пала-
ти!", казали турците и наредили 
веднага да се събори недограде-
ната още църква. Спасил я дюл-
геринът Дойов, който много 
по-рано съобразил да издълбае 
турския герб с полумесеца и 
звездата от двете страни на 
християнския кръст. Като ви-
дели надвходната плоча, агите 
свалили фесовете, направили 
дълбоки поклони и се махнали. 
Така оцеляла „Св. Троица”. Само 
дядо Лазко, когото хвърлили в 
тъмница, така и не видял вели-
кото си дело. 

Днес  храмът смайва  с 
огромното си пространство - 
дължина 44 м, ширина - 24 м, и 
височина на свода - 20 м. "Св. 
Троица" е трикорабна базили-
ка, като отделните части са 
преградени с долепени един до 
друг високи столове, на които 
заставали прави знатни мъже 
по време на молебен. Стените 
са иззидани от блокчета бял 
мрамор, грижливо оградени с 
червени тухлички, а хоросанът 
е бял и гладък, сякаш е засъ-
хнал преди няколко дена. Пре-
данието казва, че е бъркан със 
зехтин. Вътре се влиза през 
три масивни мурови врати, 
обковани с желязо. Вратите и 

многобройните високи прозорци имат сводеста форма. 
Таванът отвътре е обшит с дървена, изографисана лам-
перия. Цялата тежест на покрива се носи от 12 колони, 
символизиращи дванадесетте Христови ученици. 

Банската школа. Сегаш-

ните са от 1957 г. и ня-

мат особена художест-

вена стойност. Тогава 

ЦК на БКП слага ръка и 

върху парите на черкви-

те и се спуска разпореж-

дане всички средства 

да се съберат в София. 

В Банската енория взе-

мат спешно решение да 

изографисат църквата, 

за да не изгубят пари-

те. Викат професор от 

Художествената ака-

демия и го правят. Но 

всичко става набързо и 

никой не съобразява, че 

направеното няма нищо 

общо с Банската школа. 

„Сега ще се постара-

ем да направим новите 

стенописи по образец 

на Молеровата школа, 

като Апостолският лик 

и Царските икони са на 

Димитър Молеров, кои-

то са непокътнати от 

времето, както и фрес-

ките на Велян Огнев”, 

обяснява свещеникът 

Георги Касапинов. Той е 

категоричен, че избра-

ният екип, който е под 

ръководството на Сте-

фан Търпанов (един от 

най-добрите реставра-

тори в страната), ще 

запази направеното от 

Димитър Молеров през 

1845-50 г. Всичко е съг-

ласувано с НИПК, тъй 

като черквата е нацио-

нален паметник на кул-

турата.

„През 2009 г. ще за-

почне ремонт и на кула-

та на „Св. Троица”. Той 

ще бъде доста сложен 

и труден. Ще се започ-

не от покрива, парапе-

тите на камбанарията. 

От времето е поддала 

и фугировката, която 

трябва да бъде укрепе-

на. Надявам се отново 

на помощ от 

строители от 

Камарата, кои-

то откликват 

безрезервно за 

осъществява-

нето на това 

р о д о л ю б и в о 

дело” ,  завър-

ши Александър 

Краваров. 

Кметът Алек-
сандър Краваров 
показва Молерови-
те икони в храма, 
правени преди 
повече от век. Те 
са непокътнати 
от времето, за 
разлика от стено-
писите, рисувани 
в зората на кому-
низма. 

В студената 

пролет на 2009 г. 

светът може и да 

трепери в страх 

от икономическата 

криза, но годината 

безспорно ще бъде 

най-добрата за 

символа на Банско – 

храма „Св. Троица”. 

Защото именно 

в тази година на 

световна рецесия 

той ще грейне и 

отвън, и отвътре. 

За първи път от 

построяването си 

през 1835 г. черква-

та дочака сериозен 

ремонт. И наред 

с невероятното 

усърдие на общи-

ната, Камарата 

на строителите 

в България, точно 

както възрожден-

ците, построили 

храма в годините 

на робство, даде 

своята дан за  

историята. 
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Станишев обеща 150 млн. лв. 
за инфраструктурни проекти
С допълнителните капиталови субсидии общините трябва да подпомогнат 

строителния бизнес по места 

Допълнителни капи-

талови субсидии за общи-

ните обеща премиерът 

Сергей Станишев пред 

130 делегати на Общото 

събрание на Национално-

то сдружение на общини-

те в Република България 

(НСОРБ). Средствата са 

част от антикризисния 

пакет на кабинета. Пър-

воначално планираните 

допълнителни субсидии са 

250 млн. лв., но до местни-

те власти с постановле-

ние на правителството 

ще достигнат 150 млн. лв. 

По думите на премиера с 

тези пари трябва да се 

решат конкретни пробле-

ми на общините, но преди 

всичко да се подпомогне 

местният бизнес, особено 

строителният.

НСОРБ проведе засе-

дание на Общото събра-

ние на сдружението на 17 

март. От отчета на пред-

седателя на сдружението 

и кмет на Смолян Дора Ян-

кова стана ясно, че 

през 2008 г. общините са 
кандидатствали за над 
1500 проекта 

От тях почти 600 про-

екта по ОП „Регионално 

развитие”, над 240 про-

екта по Програмата за 

развитие на селските ра-

йони, над 390 проекта по 

ОП „Околна среда” и над 

300 проекта по „Развитие 

на човешките ресурси” и 

по „Административен ка-

пацитет”.Били са  прове-

дени над 20 срещи с вице-

премиера Меглена Кунева 

по въпроси за усвояването 

на европейските фондове. 

Кунева пък каза, че на ба-

зата на проверките на 

Европейската комисия по 

проектите по ФАР добро-

съвестните проекти ще 

бъдат разплатени. Къде-

то обаче няма сключени 

договори до края на ноем-

ври по програма ФАР, не 

може да се очаква, че тези 

проекти имат бъдеще. По 

думите й към момента 

има сключени договори по 

всички оперативни про-

грами за над 2 млрд. лв.

Екип, работещ в Ми-

нистерството на земе-

делието, прави преглед на 

правилата за кандидат-

стване по Програмата за 

развитие на селските ра-

йони. Интересното тук е, 

че се очаква 

да се определи праг  
за малките проекти, 

които да се оценяват 

на местно ниво в област-

ните служби по земеделие. 

Разпоредено е на всички 

министри проектите, с 

които се кандидатства по 

оперативните програми, 

да бъдат качени на интер-

нет страниците на минис-

терствата. Там да има ин-

формация и за проектите, 

които не са приети, защо 

са отхвърлени, за да може 

да се отстранят нередно-

стите. 

"Разчитаме много на 

европейските фондове 

заради очаквания бюдже-

тен дефицит. Заделяме 

обаче немалко пари за 

подготовка на проекти, 

които се класират, но не 

получават финансиране, 

защото средствата били 

изчерпани. Ако продължа-

ва така, няма да имаме 

възможност да правим 

повече проекти", обясни 

кметът на Свищов Ста-

нислав Благов. Проблем за 

общините е, че трябва да 

осигуряват авансови пла-

щания по европейските 

проекти, чието възстано-

вяване се забавя, както и 

да поемат за своя сметка 

ДДС. Затова те настоя-

ват правителството да 

осигури повече средства 

във фонд ФЛАГ, който ще 

им отпуска кредити за ев-

ропейските проекти. Спо-

ред премиера засега фонд 

ФЛАГ е добре капитализи-

ран - със 160 млн. лв.

От НСОРБ поискаха от 
премиера нов закон за ВиК, 

защото нямало общи-

на, която да няма затруд-

нения по въпросите на 

водоснабдяването и кана-

лизацията. На събранието 

беше посочено, че общин-

ската собственост след 

членството на България 

в Европейския съюз става 

основа на общините за ге-

нериране на приходи или за 

усвояване на средства по 

фондовете. Поради липса 

на адекватни решения за 

собствеността и отлага-

нето на проблема във вре-

мето, може да се загуби 

не малка сума пари от об-

щините. Беше отчетено, 

че прехвърлянето на имо-

ти - държавна собстве-

ност, към общините ста-

ва по тромава процедура и 

така на териториите на 

общините големи терени 

стоят пусти, вместо на 

тях да се строи. 

Властта обеща, че до 

дни ще изчисти спора си 

за собствеността на ВиК 

системите и ще подготви 

промени на закона, които 

в понеделник ще бъдат 

предоставени на Евроко-

мисията за съгласуване. 

Брюксел вече ни спря 1,6 

млрд. евро за водния сек-

тор. Плугчиева увери кме-

товете, че този Парла-

мент ще приеме нужните 

изменения, за да се ускори 

изграждането на пречис-

твателни станции с евро-

пари, тъй като крайният 

срок за населени места с 

над 10 хил. жители изтича 

в края на 2010 г.

Кметовете призоваха 

държавата да инвестира 

допълнително в общин-

ските инфраструктурни 

проекти, както и 

да увеличи 
съфинансирането по 
„Красива България"

Те настояват и държа-

вата, изцяло или частично, 

да поеме общинското съ-

финансиране на европро-

ектите до 2013 г.

НСОРБ настоява също 

за нов закон за местни-

те данъци, който да въ-

веде нови налози, като 

конкретно поискаха данък 

за земята. „По този начин 

ще се даде възможност 

не само да се увеличат 

собствените приходи, но 

и да се намерят стимули 

за местния бизнес”, обяс-

ни кметът на Монтана 

Златко Живков. 

Заради кризата през тази година общините ще 
загубят над 1 млрд. лв. приходи, изчисли ръковод-
ството на Националното сдружение на общините 
(НСОРБ). Една трета от българските общини са 
изправени пред реалната опасност от фалит за-
ради решението на правителството да задържи 
в републиканския бюджет 10% от изравнителната 
субсидия. Това пише в становище на Националното 
сдружение на общините (НСОРБ), което бе обсъдено 
на общото му събрание. „Да се задържат 10% от суб-
сидията в общините, в които тя е равна или до два 
пъти по-голяма от собствените им приходи, озна-
чава сигурен финансов колапс, а това са над 1/3 от 
всички общини", е записано в документа. Замразени-
те проценти се равняват на 250 млн. лв. Икономиче-
ската криза ще удари други 60 на сто от приходите. 
60 процента по-малко в сравнение с м.г. ще бъдат 
и парите от данъка върху сделки с имоти. Сумите 
от продажба на общинска собственост трудно ще 
достигнат дори 30% от досегашния си размер. Об-
щата загуба на собствени приходи ще е между 700 
и 800 млн. лв., основно заради липсата на интерес 
към приватизационни сделки, продажба на общинско 
имущество, както и заради сринатите пазари на 
имотите и на дървесината. 

Елица Илчева

Инж. Иван Бойков, изпълнителен директор на КСБ:

„Няма държава в ЕС, ко-

ято да е имала успех без 

политически консенсус”, 

заяви инж. Иван Бойков, 

изпълнителен директор 

на КСБ, по време на поред-

ния дебат, организиран от 

Българската стопанска 

камара. В него взеха учас-

тие представители на по-

литическите сили и биз-

неса. Според инж. Бойков 

заради липсата на консен-

сус между политическите 

сили нямаме магистрали 

и пътища и добави, че ни 

чакат тежки времена и 

трябва да се търсят общи 

позиции. 

„Ние имаме консенсус 

по това какви са приори-

тетите на страната. Въ-

просът е защо не работим 

заедно! ” коментира Искра 

Михайлова, зам.-министър 

на регионалното разви-

тие и благоустройство-

то. „Ние се провалихме с 

автомагистрала „Тракия”, 

защото общият консен-

сус, че това е приоритет, 

не беше изведен в общи 

действия”, добави тя. Спо-

ред нея инвестициите не 

трябва да спират, въпреки 

предизборната ситуация 

в страната. На форума 

бяха обсъдени проблеми, 

свързани с регионалното 

развитие, инфраструкту-

рата, еврофондовете и 

публично-частните парт-

ньорства. „Усвояването 

на структурните фондове 

не е проблем на правител-

ството. Това е проблем на 

всички участници в проце-

са “, заяви зам.-министър 

Михайлова. По думите й 

проекти има повече от 

достатъчно. Като ръко-

водител на оперативна 

програма „Регионално раз-

витие” тя съобщи, че към 

момента има три пъти по-

вече проекти, отколкото 

могат да бъдат финанси-

рани на първо ниво на до-

говаряне. Според нея това 

е гаранция за реалното из-

пълнение на програмата. 

„Ако някои от тях не издър-

жат на изпитанието –ще 

бъдат финансирани други”, 

добави зам.-министър Ми-

хайлова. 

Снимки Камен Влахов

Искра Михайлова -  
зам.-министър 

Инж. Иван Бойков -  
изп. директор на КСБ

Липсата на консенсус между политическите сили 
усложнява последиците от кризата

Мариана Корчакова
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Най-голямата 

секция в 

Камарата 

отправя апел за 

борба с дъмпинга 

и за сплотяване 

на бранша 

„В момен-
та липсва ре-
ципрочност в 
задълженията 
— задължения-
та на фирмите 
са строго ре-
гламентирани, 
а на НАП — не. 
Ще искаме удъ-
лжаване на сро-
ка за внасяне на 
ДДС до края на 
следващия ме-
сец”, пише в до-
клада. Интере-
сен акцент е и 
предложението 
за създаване на 

доброволен социален фонд, 

който да подпомага в кризисни ситуации малкия и сред-
ния бизнес.

Секцията ще играе все по-активна координационна роля 
при разрешаване на проблемите с експлоатационните пред-
приятия – ЧЕЗ, „Софийска вода” АД и „Топлофикация”. Тук за-
трудненията идват от забавяне и тромави процедури при 
изкупуване на трафопостове, неправомерно завишени такси 
за узаконяване точка за присъединяване, при положение че 
всичко се изгражда от предприемача и се „подарява” на „То-
плофикация”.

В  док л ада  н е  с а  пр о пу с на ти  и  пр о блеми -
те за решаване при усвояването на средства по  

европейските фондове
Ръководството на секцията ще работи, като подпома-

га ускоряването на процедурите за възможно най-скорошно 
стартиране на обектите, финансирани със средства от ев-
ропейските програми, организира подпомагане на строител-
ните фирми при кандидатстване и усвояване на средства 
по европейските програми, съдейства на ОП на КСБ да ор-
ганизират курсове и семинари за обучение по подготовката 
на успешни инвестиционни проекти.

Секцията ще играе все по-активна роля при

координацията с местната власт 

с цел съкращаване на бюрократичните спънки при одо-
бряване на инвестиционни проекти и въвеждане на обекти-
те в експлоатация. Ще изисква от общините да не се изда-
ват разрешение за строеж на инвеститори без наличие на 
договор с изпълнител, който е регистриран в Централния 
регистър (ЦПРС).

Секцията ще съдейства за изготвянето и приема-
нето на закон, който да регламентира съучастието 
на частния бизнес в извършване на обществени услуги 
(публично-частно партньорство), подобен на действащия 
в Германия.

Важна роля при преодоляване на кризисната ситуация 
играе 

квалификацията на специалисти 

За целта строителите предлагат да се организират 
курсове за преквалификация, да се стимулира по-активно 
участие в европейските финансирания за обучение, 
съвместно с държавната администрация да се разрабо-
тят мерки и механизми за по-активно обучение на предста-
вители на общините в строителния сектор за повишаване 
на техния „административен капацитет”, да се потърси 
консултантска помощ, достъп до която на преференциални 
условия да имат фирмите членки на КСБ.

Възможно решение за липсата на квалифицирана ра-
ботна ръка е чрез съвместни програми с МОН да се ак-
туализира съдържанието на учебния материал в професио-
налните гимназии по строителство в страната, както и 
подобряване състоянието на материално-техническата 
им база. 

В план за избягване на висока и трайна безработица 

са предвидени система за гъвкаво работно време, кое-
то да гарантира запазване на работни места, и спазване 
на законодателното изискване при криза работодателят да 
заплаща обезщетение в размер на 50 на сто от брутното 
трудово възнаграждение за времето, през което работ-
никът е бил възпрепятстван да работи. 

№ Видове работа
Лева за 1 м2 бруто площ

%
стандарт подобрена лукс

1 Груб строеж: 504,86 527,15 628,01 49,08

1.1 земни работи 36,71 36,71 36,71 3,26

1.2 конструкция 322,00 322,00 322,00 28,56

1.3 зидарски 64,63 67,51 70,91 6,00

1.4 покриване 32,20 40,25 104,82 5,24

1.5 замазки подови 20,55 21,28 25,12 1,98

1.6 железарски изделия 16,79 23,98 48,42 2,64

1.7 неописани 11,98 15,43 20,03 1,40

2 Дограми (столарски работи): 64,52 84,99 108,96 7,64

2.1 прозорци 40,37 47,61 62,19 4,44

2.2 врати 24,15 37,38 46,77 3,20

3 Довършителни работи: 170,75 209,38 342,82 21,37

3.1 мазилки 64,78 73,06 114,07 7,45

3.2 топлоизолации 13,52 16,74 31,56 1,83

3.3 боядисване 12,35 21,21 29,28 1,86

3.4 подови настилки 37,26 50,29 81,40 5,00

3.5 облицовки 35,94 37,73 72,71 4,33

3.6 неописани 6,90 10,35 13,80 0,92

4 Инсталации: 161,95 193,73 259,57 18,19

4.1 водопроводна инсталация 23,62 26,09 26,61 2,26

4.2 канализация 18,34 18,34 18,56 1,63

4.3 санитарни прибори 13,64 26,70 34,29 2,21

4.4 елинсталация 30,28 33,43 48,63 3,32

4.5 елуреди 7,28 10,76 12,91 0,92

4.6 отопл. тела и инсталация 43,59 46,75 76,52 4,93

4.7 телефонни и др. инсталации 3,93 5,43 8,68 0,53

4.8 асансьори 7,48 11,27 17,25 1,06

4.9 неописани 13,80 14,95 16,10 1,33

5 Комунални връзки: 41,02 41,02 43,55 3,71

 Всичко: 943,10 1056,26 1382,90 100,00

Ориентировъчни цени на СМР за средностатистическа сграда
(Приети на заседание на секция „Високо строителство”)

Елица Илчева

Апели за борба с дъм-

пинга,  сплотяване на 

бранша и по-активна ме-

дийна политика отправи-

ха към останалите в КСБ 

членовете на секция „Ви-

соко строителство”. На 

второто поред редовно 

заседание строителите 

на сгради се обединиха 

около становището на 

председателя на секци-

ята инж. Николай Галчев, 

че в момента едно от 

най-опасните неща 

в сектора е спуска-

нето на „високото 

строителство” по 

много опасната 

крива на дъмпин-

га. „Преди няколко 

дни видях оферта 

за кофраж - 18 лв. 

Това е цена под 

себестойността. 

В този момент на-

истина трябва да 

свием печалбите и 

всички сме го на-

правили, но не и да 

падаме под себе-

стойността на из-

вършваните стро-

ителни дейности. 

Ние сме либерален 

пазар и не можем 

да задължим всич-

ки да работят с 

определени от нас 

цени. Не искаме 

да картелизираме 

бранша. Въпросът 

е да се търси начин 

за контрол на дъм-

пинговите фирми”, 

заяви инж. Галчев. 

В най-многоброй-

ната секция не одо-

бриха единодушно 

предложението на 

члена на управител-

ния съвет на Кама-

рата - Калин Балкан-

ски, изобщо да не се 

говори, че цените в 

сектора падат. „Не 

можем да премълча-

ваме фактите, за-

щото така ставаме 

несериозни”, заявиха 

участници в заседа-

нието. Според тях 

по-важният въпрос е 

да се разяснява, че па-

дането на цените не 

може да не се отрази 

на качеството. „Ако 

искаме да вкараме 

нови технологии, да 

сертифицираме фирми-

те по ИСО, да строим 

европейска България, 

няма как да свалим до-

пълнителните разходи, 

които държат цените. 

Качествен продукт не 

се прави с намаляване на 

разходите”, категори-

чен бе собственикът на 

„Галчев холдинг”, който 

управлява над 20 фирми.

Строителите изра-

зиха разочарованието 

си от факта, че точно 

в този момент държа-

вата вдигна осигури-

телните прагове с 26 

процента: „При тази си-

туация, ако не минем на 

намален работен ден, 

няма да можем да задър-

жим работниците.”

От „Високо строи-

телство” приеха докла-

да за антикризисните 

мерки на секцията, ко-

ито са в контекста на 

Антикризисната про-

грама на КСБ, както и 

план за работата на 

секцията през 2009 г. в 

14 точки. 

Одобрено бе пред-

ложението на госта 

на заседанието инж. 

Марин Бакалов, предсе-

дател на Българската 

асоциация на архите-

ктите и инженерите 

консултанти (БААИК), 

за по-активна медийна 

кампания. По настоява-

не на строители, изпа-

тили от нелоялна кон-

куренция, в годишния 

план е включено и съз-

даването на комисия, 

която да приема жалби 

и сигнали срещу неко-

ректни фирми. Обсъди 

се и възможността да 

се създаде регистър на 

такива фирми.

Основните 

насоки, в които 

ръководството 

на секцията 

има намере-

ние или вече 

е започнало 

да работи за 

преодоляване 

на кризисната 

ситуация, са 

няколко. Първа-

та от тях е 

създаване-

то на

по-добра бизнес среда

с ясни правила за действия и отчетност, опростени 
процедури за разрешаване на възникнали спорове, ясни 
отговорности и права в целия процес - от участието в 
тръжните процедури до окончателното завършване и раз-
плащане на обектите. 

Регулирането на процеса на плащанията 

е вторият ключов момент от антикризисните 
мерки. „Няма вече измерение за междуфирмената 
задлъжнялост. При 10 телефонни разговора 9 са със 
съдържание „сега не мога да ти платя”. Въпреки това 
процесът трябва да се регулира и тук е много важно 
държавата да бъде наш партньор”, се казва в доклада 
на инж. Галчев. Според него при стесненото банково 
кредитиране процесът трябва максимално да се стег-
не в срокове.

Акцент в регулирането на процеса на плащанията е 
и изискването на строителите да се регламентират 
сроковете за приключване на данъчни ревизии и възста-
новяване на ДДС. 

АКЦЕНТИ ОТ ДОКЛАДА

Снимка Камен Влахов

„Високо строителство” срещу 
ниските цени



9СТРОИТЕЛКСБпетък 3 април 2009

С представянето на ну-

левия брой на в. „Строител” 

започна заседанието на 

разширения Управителен 

съвет на КСБ  на 20 март. 

То се проведе в Кюстендил, 

където същата вечер, въ-

преки обилния мартенски 

сняг, избраха мис Кюстен-

дилска пролет. 

Отчет на взетите за 

2008 г. решения и за тях-

ното изпълнeние направи 

изп. директор на Камара-

та инж. Иван Бойков. Като 

успех бе изтъкнато, че 60 

представители на Кама-

рата вече са в списъка на 

експертите, които участ-

ват в търговете по изис-

кването на новия Закон за 

обществените поръчки.

Основен акцент на за-

седанието бе борбата с 

кризата. 

„Прогнозите за нама-

ляване на строителните 

обеми с 2,5 млрд. лв. през  

2 0 0 9  г .  с а 

факт към ме-

сец  март” , 

съобщи пред-

с е д а т ел я т 

на КСБ инж. 

Симеон Пе-

ш ов .  Ре а л -

ност станаха 

и прогнозите 

за дефицит в 

бранша, като 

поръчките, 

особено във 

в и с о к о т о 

с т р о и т е л -

ство, са нама-

лели драстич-

но. 

„ А н т и к р и з и с н и т е 

мерки на Камарата са 

представени на прави-

телството. Диалогът, 

който се води в момента, 

е отличен, но за резул-

татите, за съжаление, 

не мога да дам толкова 

висока оценка. На раз-

ширеното заседание при 

премиера Станишев, къ-

дето се разгледаха мер-

ките срещу кризата, ние 

дадохме своите предло-

жения и те бяха приети 

с разбиране”, каза още 

инж. Пешов.

Конкретните предло-

жения, излезли от бран-

шовата организация, са 

да не се допускат фирми 

от държави, извън ЕС, ко-

ито субсидират дейност-

та на строителните си 

фирмите, да не се дават 

разрешителни за внос на 

работна ръка, извън Евро-

пейския съюз, авансът по 

оперативните програми 

да се увеличи от 10 на 20 

процента. 

Форумът в Кюстендил 

утвърди новото щатно 

разписание на Камарата, 

в което са структурира-

ни  звената „Управление на 

проекти” и „Секции”.

Приет  бе  и  отче -

тът за състоянието на 

Централния персонален 

регистър, който след 3 

месеца ще навърши 2 го-

дини. Неговият предсе-

дател доц. Георги Линков 

информира, че след годиш-

ното потвърждение на 

фирмите от Регистъра са 

заличени 160, а са приети 

нови 100 фирми.

Заседанието гласува 

отпускането на 15 хил. 

евро за строителството 

на паметник на Кирил и Ме-

тодий в Чехия и прие Обръ-

щение към правителство-

то и обществеността на 

страната.

УС на КСБ прие още мерки срещу 
кризата

През последните годи-

ни строителният отрасъл 

бележи високи темпове на 

нарастване. Според нацио-

налната статистика през 

2008 г. е отчетен обем на 

нетните приходи от про-

дажби в строителството 

в размер на 5,5 млрд. лв. и 

са заети 144 хил. работе-

щи. През 2008 г. този обем 

е вече около 16 млрд. лв., а 

заетите в отрасъла дос-

тигат 264 хил. човека. От 

4,4% дял на брутната доба-

вена стойност през 2004 г., 

благодарение на строител-

ния отрасъл, през 2008 г. е 

постигнат ръст от повече 

от 8%. Строителният от-

расъл се нареди на едно от 

първите места по тежест 

в относителния дял в брут-

ния вътрешен продукт на 

страната.

Въпреки тези успехи 

световната финансова и 

икономическа криза не ни 

подмина и от последното 

тримесечие на 2008 г., и 

в началото на 2009 г. се 

наблюдава понижаване на 

строителната активност, 

намаляване на обемите и 

спад в поръчките. По пред-

варителни данни от НСИ за 

януари 2009 г. произведена-

та строителна продукция 

е с 10,2% под нивото на де-

кември 2008 г. 

В съответствие с ре-

шение на правителството 

и Парламента през 2007 г. 

беше създаден Централни-

ят професионален регис-

тър на строителя, в който 

са вписани 5202 търговски 

дружества, занимаващи се 

със строителна дейност. 

Анализът, който се напра-

ви, показва, че в строител-

ството силно е нараснала 

средната работна запла-

та – от 268 лв. през 2005 

г. тя достигна 644 лв. през 

2008 г. Функционирането 

на Регистъра допринесе 

за създаването на нормал-

на пазарна среда в строи-

телството, за значително 

намаляване дела на сивия 

сектор и изсветляване на 

отрасъла. От друга стра-

на, не е вярно твърдението, 

че строителният сектор 

формира големи печалби. 

Трябва да се направи ка-

тегорично разлика между 

собствениците на имоти 

в жилищното строител-

ство, предприемачите и 

строителите. Печалбата 

на строителните фирми 

се движеше между 8 и 12% 

в предходните години. През 

първото тримесечие на 

тази година строителите 

свиха печалбата на 3 - 6%.

Още през октомври 

миналата година ние усе-

тихме проблемите, които 

ще настъпят в отрасъла 

във връзка със световната 

икономическа криза и пред-

ложихме серия от мерки за 

смекчаване на последици-

те от нея. Тези мерки бяха 

представени на министър-

председателя, на отрас-

ловите министерства и 

други отговорни държавни 

институции. Анализът на 

изпълнението на тези мер-

ки показва, че към днешна 

дата те са в ход или са из-

пълнени частично.

По-важните от тях са:

� Ефективно стар-

тиране през първото по-

лугодие на 2009 г. на про-

ектите по оперативните 

програми в транспорта, 

земеделието, регионалното 

развитие, околната среда и 

усвояване на бюджетните 

средства, насочени към из-

граждане на инфраструкту-

рата в страната;

� Увеличаване на 

авансовите плащания по 

проектите на Европейски-

те програми от 10 на 20%;

� Създаване на фонд 

„Флаг”.

Обръщаме внимание, че 

от 30 март до края на тази 

година има два сценария 

за развитие на строител-

ния сектор. Ако до 30 юни 

основната част от тър-

говете, заложени по Опе-

ративните програми, свър-

зани със строителството, 

завършат и стартира 

ефективното изграждане 

на обектите, има реална 

възможност строителният 

сектор да достигне нивата 

от 2008 г. и да няма срив.

Ако това не се осъщест-

ви, ще задейства вторият 

сценарий, който ще дове-

де до рязък спад в бранша. 

Тогава през август и сеп-

тември строителството 

ще дръпне икономиката 

назад и ще се намали БВП 

на страната. Над 40 хиляди 

работници в бранша ще из-

лязат на пазара на труда, 

което ще доведе до сери-

озни социални сътресения. 

В момента над 70% от 

фирмите в пътното стро-

ителство са без поръчки. 

Нашата надежда е, че до 

края на месец май НАПИ ще 

може да организира и прове-

де търговете за строеж на 

пътищата, с което ще се 

даде шанс на фирмите от 

този подсектор. 

Ние подкрепяме анти-

кризисните мерки, предло-

жени от правителството, 

като същевременно сме 

силно разтревожени от 

засиления натиск на бан-

ките върху фирмите от 

бранша за увеличение на 

лихвения процент по вече 

отпуснати кредити, рязко-

то намаляване на обема на 

кредитиране на строител-

ството и честите случаи 

на откази по изпълнение на 

вече договорени кредит-

ни линии. Такъв тип тър-

говска политика е много 

опасна и допринася за още 

по-силно намаление на ико-

номическата активност в 

страната и в частност в 

нашия отрасъл и усилване 

на икономическата криза. 

Трябва ясно да се разбере, 

че банковата система и 

строителният сектор са 

тясно свързани и наруша-

ването на баланса на вза-

имоотношенията им не ра-

боти в полза на нито една 

от страните. Ненапразно 

всички водещи държави 

провеждат точно обратна 

политика на насърчаване на 

кредитирането и стаби-

лизиране на строителния 

пазар като основна мярка 

за излизане от икономиче-

ската криза.

Сега, когато сме под-

ложени на силен натиск 

от настъпващата иконо-

мическа конюнктура, ние 

призоваваме за изпълнение 

на спешни мерки, насочени 

към увеличаване на ефек-

тивността на държавната 

и общинската администра-

ция по отношение на всич-

ки процедури по изпълнение 

на европейските програми; 

постигане на максимална 

прозрачност в тръжните 

процедури; строго спазва-

не на нормативните акто-

ве в страната; ускоряване 

на договарянето и съкра-

щаване на сроковете за 

разплащане по проектите 

на европейските програми; 

недопускане на дъмпинг; 

максимално използване 

на възможностите на об-

ществения сектор в регу-

лирането на тези процеси. 

Ние настояваме във въз-

можно най-кратко време 

да се изгради национално 

съгласие по отношение на 

ефективното усвояване на 

средствата, предвидени 

по европейските програми 

за страната ни. Само по 

този начин, осигурявайки 

конкурентна пазарна сре-

да, ние ще можем успешно 

да преминем през тежката 

икономическа криза.

Не трябва да допускаме 

настъпващите избори да 

намалят усилията на всич-

ки нас по пътя за търсене 

и намиране на ефективни 

решения за изход от иконо-

мическата ситуация. Всич-

ки трябва да осъзнаят, че 

недопускането на срив в 

строителния бранш е в ин-

терес не само на строите-

лите, но и на българската 

икономика и на цялото об-

щество!

Разширен 

управителен съвет 

на Камарата 

на строителите 

в България

О б р ъ щ е н и е

Николай Таков и Розета Маринова - членове на ИБ на КСБ, инж. Симеон Пешов - председател на УС на КСБ, и Вене-
лин Терзиев - зам.-председател на УС на КСБ  Снимки Георги Елински 

Елица Илчева
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Финансиране на новите ВиК съоръжения
Как да бъдат подо-

брени взаимоотношения-

та между строителните 

фирми и „Софийска вода” 

АД, това разискваха пред-

ставители на Камарата на 

строителите в България 

и на експлоатационните 

предприятия на семинар 

в Хисаря. Инж. Светослав 

Глосов, председател на 

ОП-София, и член на УС 

на КСБ, обяви един от ос-

новните въпроси, който 

обсъдиха участниците във 

форума, а именно - начина 

на финансиране на нови-

те ВиК съоръжения, които 

първоначално се изграж-

дат от един предприемач, 

а впоследствие към тях 

се присъединяват и други 

потребители. Проблемът 

възниква, след като во-

допроводът или каналът 

бъдат въведени в експлоа-

тация с Акт 16. Тогава те 

стават публична общинска 

собственост и експлоата-

ционното дружество не 

може да спира следващи-

те ползватели. Иван Ива-

нов, главен секретар на 

„Софийска вода” АД, пред-

ложи първият инвеститор 

да посочва банкова смет-

ка, в която всеки следващ 

да превежда своята част. 

„Това трябва да бъде нор-

мативно регламентирано 

и според нашите юристи 

може да стане с наредба 

на Общинския съвет”, до-

пълни той. „Проблемът не 

е само в София, той е пов-

семестен. Затова трябва 

заедно да търсим пътища 

за решаването му”, заяви 

инж. Красимир Цветков, 

управител на ВиК-Пловдив, 

който също присъстваше 

на семинара.

Своето виждане пред-

стави и Благой Козарев, 

член на УС на ОП-София. 

Според него в този слу-

чай инвеститорът тряб-

ва да изготви проекта, 

след което процедурата 

да се поеме от ВиК опе-

ратора, който да напра-

ви конкурс по Закона за 

обществените поръчки 

(ЗОП). Експлоатационното 

предприятие следва да уп-

ражнява и инвеститорски 

контрол. „Оттук нататък 

всеки, който се включва 

като консуматор, трябва 

да заплаща на ВиК друже-

ствата такса „присъеди-

няване”, а те след това да 

възстановяват сумите на 

инвеститора”, предложи 

Козарев.

С провеждането на кон-

курс по ЗОП не се съгласи 

Егмонт Якимов, зам.-пред-

седател на Контролния 

съвет на КСБ. Според него 

инвеститорът трябва сам 

да си избере изпълнител, а 

ВиК операторът да съгла-

сува проекта и да следи 

за неговото изпълнение. 

„Когато се определи стой-

ността му и се даде на 

общината, аз предлагам 

автоматично тази цена да 

се завишава с 20%”, предло-

жи Якимов и се мотивира 

с това, че предприемачът 

трябва да бъде стимули-

ран, защото това му стру-

ва време, усилия и пари.

Кирил Николов, зам.-

председател на ОП-София, 

предложи да се направи 

работна група, която да 

излезе с решение, опреде-

лящо методологията, по 

която ще се изчисляват 

дължимите суми към пър-

вия инвеститор. „ВиК опе-

раторът е най-заинтере-

сован, затова той трябва 

да оглави тази работна 

група”, добави Николов. 

Всички тези въпроси 

трябва да залегнат в Зако-

на за ВиК услугите, който 

предстои да бъде приет, 

коментираха участници-

те във форума. Законът 

ще реши на по-високо ниво 

въпроса кой, кога и как ще 

изгражда водната инфра-

структура.

На семинара присъст-

ва и Йордан Манасиев, 

управител на строителен 

квалификационен център, 

който представи новите 

специалности, по които 

се предлага обучение. От 

фирма „Кнауф” направиха 

презентация на свои про-

дукти.

Другата основна тема 

на форума беше отраже-

нието на финансовата 

криза върху строителния 

бранш. Бяха обявени ре-

зултатите от анкета-

та, направена от КСБ, 

от които стана ясно, че 

строителството в Со-

фия е намаляло с около 

30%. От края на мина-

лата година жилищното 

кредитиране е напълно 

преустановено, което от 

своя страна е довело до 

намаляване на продажби-

те на жилища с около 80%. 

„Един от най-тревожните 

факти е съкращаването 

на работна ръка”, заяви 

Таня Бъчварова от отдел 

„Анализи и прогнози” на 

КСБ. Най-обезпокоително 

е състоянието на малки-

те дружества. „Над 70% 

от строителните фирми 

имат състав, по-малък от 

30 души, а в 10% от тях 

работят до 10 човека”, 

каза Кирил Николов, зам.-

председател на ОП-София. 

„Каква устойчивост може 

да има една такава фир-

ма в условия на криза?”, 

запита той. Според него 

трябва да бъдат приети 

мерки за оцеляването на 

малките фирми, за да не 

се стигне до ефекта на 

доминото. Секторът има 

възможност да се развива 

чрез реализирането на ин-

фраструктурни проекти - 

около това становище се 

обединиха присъстващи-

те на семинара.

Мариана Георгиева

Българо-немско партньорство  
в строителството 
Двете камари разискваха проблемите   на  инфраструктурата 

Партньорството меж-

ду България и Германия в 

областта на строител-

ството съществува от 

десетилетия. На нашите 

читатели сигурно е из-

вестно, че сгради като 

съдебната палата в Со-

фия и в Русе, концертната 

зала „България” в София, 

култовата сграда на Бъл-

гарската народна банка са 

изградени по линия на та-

кова партньорство. Това е 

станало още през миналия 

век, когато немската фир-

ма „Hochtief Construction AG” 

изкупува акции от наши 

фирми.

80 години по-късно 

„Hochtief” взема участие 

на срещата в областта 

на инфраструктурното 

строителство, органи-

зирана от Камарата на 

строителите в България 

в курорта Боровец. И въ-

преки че започнахме нашия 

репортаж с тази фирма, 

чийто оборот за миналата 

година е 18,8 млрд. евро, тя 

съвсем не е единствената 

сред големите компании, 

които уважиха събитието 

и се запознаха с възмож-

ностите за партньорство 

и инвестиции в България. 

Представяне направи и 

„Strabag”, която вече реал-

но работи на българския 

пазар във високото стро-

ителство и инфраструк-

турата. Фирмата работи 

по изграждането на магис-

тралата Видин-Монтана, 

миналата година завърши 

инфраструктурен обект 

в Родопите. Седалището 

на фирмата е във Виена 

и Кьолн, но тя оперира ус-

пешно в почти целия свят, 

като оборотът й за ми-

налата година възлиза на 

13,5 млрд. евро, а осигурява 

препитание на над 60 хил. 

души.  

Срещата в Боровец 

съвпадна с 5-годишния 

рожден ден на българското 

представителство на кло-

на на „Bauer Gruppe”. Фир-

мата е специализирана в 

производството на уреди 

за дълбок сондаж, пилоти 

и др. Въпреки крехката си 

възраст обаче, компанията 

може да се похвали с клиен-

ти като „Главболгарстрой”, 

„Софстрой” , „Никми”. Обо-

ротът й в България за  

2008 г. е 22 млн. лв. За този 

обем се трудят 64 души, 

което практически озна-

чава висока производител-

ност на труда, шегуваха се 

участниците в семинара. 

Десет български фир-

ми направиха свои пре-

зентации. Сред тях бяха 

„Главболгарстрой”, „Ви-

астройинженеринг”, „Пъ-

тища и мостове” - Варна, 

„Пътно строителство”- 

Добрич.

Немските фирми „Carl 

Ungewit ter Lake Asphalt 

GmbH & Co.” и „KG Kemna 

Bau Andrae GmbH”  де -

монстрираха иновации 

в областта на пътните 

настилки. И това не е из-

ненада, защото техните 

продукти са предназначе-

ни за инфраструктурните 

проекти, където възмож-

ностите за реално парт-

ньорство са най-големи. 

Факт е, че и в България, и 

в Германия в областта на 

жилищното строителство 

се очаква отлагане и зам-

разяване на проекти. 

Специален гост на 

срещата в Боровец беше 

Клаус-Дитер Щоле, кон-

султант към Национална 

агенция „Пътна инфра-

структура”, който рабо-

ти в България по покана 

на вицепремиера Меглена 

Плугчиева. Щоле направи 

кратка презентация на ОП 

„Регионално развитие” и 

ОП „Транспорт”, която за-

сяга изграждането на ав-

томагистрали и пътища. 

По негови данни предстои 

изграждането на още се-

дем лота по автомаги-

страли „Тракия”, „Струма” и 

„Марица”, което означава, 

че могат да се ангажират 

седем отделни фирми за 

дейността или да се на-

прави консорциум.

Той разясни, че в ОП 

„Транспорт” за автомаги-

страла „Струма” са зало-

жени 600 млн. евро, а за 

автомагистрала „Марица” 

- около 210 млн. евро, и че 

ще бъде абсолютно греш-

но да се пренасочват сред-

ства за спрените лотове 

на магистрала „Тракия” от 

„Струма” или „Марица”, въ-

преки че в програмата на 

„Струма” не са предвидени 

средства за свързващата 

отсечка с магистрала „Тра-

кия”. Възможности за учас-

тие по програми идват и 

по линия на пътни коридори 

4 и 9, които са от особено 

значение за Европа, като 

вторият от тях все още 

не е активно разработен. 

В България има едва 

418 км автомагистра-

ли, според информация на 

Щоле, от близо 20 хил. км 

пътища, което означава, 

че пътното строителство 

ще бъде много благодатна 

тема през следващите го-

дини.

Председателят на Ка-

марата на строителите 

в България инж. Симеон 

Пешов добави към това и 

факта, че автомагистра-

ла „Хемус” дава добри въз-

можности за включване 

на немската страна. Ма-

гистрала „Черно море”, за 

която в момента се разра-

ботват концесионните до-

кументи, също е интерес-

на за строителите. „По нея 

трафикът е добър и иконо-

мическите й показатели 

са отлични”, каза още той. 

Могат да се водят и раз-

говори за публично-частно 

партньорство за южната 

дъга на Околовръстно-

то шосе на София, което 

свързва три магистрали. 

Изграждане на път от ле-

тище София до курортния 

комплекс Боровец е алтер-

натива, тъй като според 

стратегия на правител-

ството в Боровец трябва 

да се развие леглова база 

до 30 хил. легла. Инвести-

циите в енергетиката и 

във водния сектор също са 

актуална тема в момента 

според инж. Пешов. Пред-

седателят на КСБ споде-

ли опасенията си, че ако 

до месец юни търговете 

не са готови, нещата ще 

се случат чак след 2010 г., 

защото предстоят избо-

ри, нов кабинет и полити-

ки. Това би намалило БВП 

с 2,5%, а за строителите 

практически резултатът 

ще е нулева година.

Силвия  Радославова

Инж. Светослав Глосов - председател на ОП - София, инж. 
Красимир Цветков - управител на ВиК - Пловдив, Иван 
Иванов - главен секретар на „Софийска вода“ АД, Добромир 
Симидчиев - директор „Капиталови дейности“ на „Софийска 
вода“ АД и Благой Козарев - член на УС на ОП - София

Снимки Камен Влахов
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Предистория, създаване и развитие

Със Закона за камара-

та на строителите (ЗКС) 

(Обн., ДВ., бр. 108/2006 г.) 

функциите по създаването 

и поддържането на Цен-

тралния професионален 

регистър на строителя се 

възлагат на Камарата на 

строителите в България. 

В резултат на този норма-

тивен документ зам.-ми-

нистърът на РРБ насрочи 

със заповед учредително 

събрание на Камарата на 

строителите в България 

на 29.06.2007 г., което из-

бра ръководните органи на 

Камарата и 15-те членове 

на Комисията за воденето, 

поддържането и ползване-

то на Централния про-

фесионален регистър на 

строителя. Със заповедта 

се определи и съставът 

на временната комисия, 

която подготви проект на 

Правилник за реда за впис-

ване и водене на Регистъ-

ра. Същият е обнародван в 

"Държавен вестник", бр. 65 

от 10.08.2007 г.

Съгласно Закона за ка-

марата на строителите 

всички строители, българ-

ски и чуждестранни, реги-

стрирани като търговци 

по националното им зако-

нодателство и извършва-

щи строителство на те-

риторията на Р България, 

подлежат на регистрация. 

Законът цели да създаде 

прозрачност в дейността 

на лицата, извършващи 

строителство, да подобри 

управлението на строи-

телната дейност, както и 

да защитава интересите 

на възложителите и по-

требителите на строи-

телни услуги. Създаването 

на Централния професио-

нален регистър на строи-

теля дава отговор на въ-

проса кои са строителите 

в България. 

Важен етап от разви-

тието бе материалното 

обезпечаване на система-

та на Регистъра. Благо-

дарение на средствата, 

авансово осигурени от 

самите строители, бяха 

наети, ремонтирани и 

оборудвани със съвремен-

на техника 27 офиса в об-

ластните представител-

ства на Камарата и офиса 

на централното звено „Ре-

гистър”. В същото време 

се проведоха и конкурси за 

подбор и наемане на служи-

тели за Регистъра.

На основание на ЗКС 

Комисията разработи 

Правилник за организация-

та и дейността си, който 

бе приет от Управител-

ния съвет на Камарата на 

24.08.2007 г.

След тази дата Коми-

сията разработи и прие 

редица вътрешни норма-

тивни документи, обезпе-

чаващи функционирането 

и развитието на система-

та, както и взаимодейст-

вието между Комисията, 

централното и областни-

те звена на Регистъра:

� образец на заявление за 

вписване;

�образец на удостовере-

ние за вписване, контролен 

талон и плакет;

�образци на декларации, 

свързани с изискванията 

на ЗКС;

�указания на Комисията 

относно попълване и пода-

ване на заявления за впис-

ване;

�решение на Комисията 

относно общата структу-

ра на електронния формат 

на Регистъра и публично 

достъпната част от него;

�указания на Комисията 

за попълване и подаване на 

заявления за другите про-

цедури на Регистъра;

�методика за извършване 

на годишни проверки;

�прецизирани критерии 

на  Комисията за първона-

чално вписване и годишно 

потвърждаване;

�приемно-предавателни 

протоколи;

�регламентиране на дос-

тъпа до базата данни със 

сертификат за електро-

нен подпис;

�указания за съхранение 

на документите в об-

ластните предста-

вителства.

В п и с в а -

н е т о  н а 

строите-

лите се 

извърш-

ва на ос-

н ован ие 

на подаде-

но заявление 

до председа-

теля на Коми-

сията. Заявле-

нието за вписване 

се попълва в интер-

нет и заедно с приложе-

ните документи на хар-

тиен носител се подава 

в съответното областно 

представителство, по се-

далище на строителя.  В 

централно звено „Регис-

тър” се прави втори пре-

глед на документите, 

съставят се служебни 

документи за всеки 

строител, след което 

заявлението влиза за 

разглеждане и взема-

не на решение от ко-

мисията.

За да бъдат възмож-

ни on line регистрация-

та и синхронизирането 

на отделните блокове 

на Регистъра, беше раз-

работен специализиран 

софтуер, позволяващ на 

всеки строител от вся-

ко работно място, имащо 

достъп до интернет, да 

направи своята първо-

начална регистрация, да 

актуализира данните си 

или да ползва друга инфор-

мация от страницата на 

Регистъра.

Друг важен момент от 

началния период на раз-

витие на Регистъра бе 

да се отвори за достъп 

на всички заинтересува-

ни, т.е. да бъде публично 

достояние, което стана 

възможно на 2 януари 2008 

г. Всеки един гражданин, 

фирма или институция, 

има свободен достъп до 

публичната част, в която 

може да види всичко необ-

ходимо за даден строител, 

за неговия производствен 

опит; реализирани прихо-

ди; дълготрайни матери-

ални активи и персонал 

за последните 3 години; 

обхват на вписване; кон-

тактна информация. 

Официалният старт 

на Регистъра беше обя-

вен на 25.10.2007 г. В при-

съствието на министъра 

на РРБ, управителните 

органи на Камарата, парт-

ньори, гости и представи-

тели на медиите в офиса 

на Централния регистър 

беше представена сис-

темата и бяха връчени 

първите удостоверения 

за вписване на строители.

Критичен етап от 

развитието на система-

та беше през месеците 

декември 2007 – март 

2008 г. През този 

период постъ-

пи ха  3208 

за-

явления 

за  впис-

ване, които 

трябваше 

да  бъдат 

обработе-

ни, разгле-

дани от Ко-

мисията и 

издадени 

у д о с т о -

верения  и 

талони. Бла-

го дар е н ие  н а 

доброто взаимодействие 

от една страна между 

областните звена и цен-

трално звено „Регистър”, 

и от друга - Централния 

регистър - Комисия, беше 

преодоляно това огромно 

струпване на документи и 

влизане в нормален режим 

на работа.

Към момента в Регис-

търа има вписани 5201 

български строители и 27 

чуждестранни юридически 

лица. В Регистъра е налице 

определена специализация 

дотолкова, доколкото са 

формирани пет групи стро-

ители. Първата е свързана 

с високото строителство 

– жилищни, обществени и 

административни сгра-

ди. Втората е строежи 

от транспортната ин-

фраструктура – пътища, 

железници, гари, аерогари, 

пристанища. Третата е 

строежи от енергийната 

инфраструктура - елек-

троенергия, топлоенер-

гия, газоснабдяване. Чет-

въртата група е свързана 

с благоустройствената 

инфраструктура - водо-

проводи, канализация, пре-

чиствателни станции, 

депа за твърди отпадъци, 

отстраняване на стари 

екологични замърсявания, 

рекултивация на терени. 

Петата група се отна-

ся до тясно специали-

зирани строително-

монтажни работи 

като електроин-

сталации, изола-

ции, водопроводни 

инсталации, мон-

таж на дограма и т.н. 

На основание кате-

гори-

зира-

нето на 

строежи-

те съгласно Закона за 

устройство на терито-

рията и Наредба № 1 за 

номенклатурата на видо-

вете строежи в рамките 

на всяка една група има 

обхват на вписвания по 

категории. Строителите, 

които освен общите изис-

квания на ЗКС, отговарят 

и на допълнителните: за 

обем, ДМА и персонал, се 

вписват в първа катего-

рия, т.е. това са най-голе-

мите строежи и съответ-

но могат да изпълняват 

всички останали строежи 

от другите категории; във 

втора категория са стро-

ителите, които изпълня-

ват следващите по голе-

мина и сложност строежи, 

в трета, четвърта и пета 

категория са средните и 

малките по обем и възмож-

ности строители. 

ЗКС поставя определен 

минимум от изисквания за 

вписване, които могат 

и се покриват дори и от 

най-малките строителни 

предприятия с един или 

двама заети в тях. Това 

дава възможност на все-

ки строител, съобразно 

неговата специализация, 

опит и ресурси да подаде 

заявление и да бъде вписан 

в Регистъра, дори и ако е 

новосформиран, т.е. сега 

започва да осъществява 

строителна дейност.

На основание взетото 

решение от Комисията 

за структурата на елек-

тронния формат на Регис-

търа има 15 блока:

��Нормативни документи;

�� Състав на 

Комисията;

��Вписани в 

Регистъ-

ра;

��Справ-

к и  ( в 

п р о ц е с 

на изграж-

дане);

�� Впис -

ване на 

б ъ л -

гарски 

юриди-

ч е с к и 

лица;

��Впис-

ване на 

чуждес-

тр ан -

ни 

ю р и -

ди че с к и 

лица;

��Заличени от 

Регистъра;

��Загубени удосто-

верения;

��Промяна в идентифика-

цията;

��Промяна в обстоятел-

ствата;

��Годишно потвърждаване;

��Разширяване на обхвата 

на вписване;

��Форум за строители;

��Форум за потребители 

(в процес на изграждане);

��Годишни проверки.

С влизането в дейст-

вие на тези блокове от 

системата на Регистъра 

се осигури възможност-

та всеки един строител 

както да се впише в Ре-

гистъра, така и да може 

да изпълни законовите из-

исквания за актуализация, 

настъпила в резултат 

на промяна в идентифи-

кацията, в персонала, 

производствения опит 

или друга информация, 

подлежаща на вписване и 

годишно потвърждаване 

съгласно Правилника за 

реда за вписване и воде-

не на Регистъра. Блокът 

„Разширяване на обхвата” 

позволява на вписан стро-

ител, при покриване на 

законовите изисквания, 

да може да премине в по-

висока категория стро-

ежи и/или да добави към 

своето вписване друга 

група строежи съгласно 

Правилника.

Предстои да влезе в 

действие софтуер за гене-

риране на електронни по-

щенски кутии и изпраща-

не на съобщения, с което 

значително ще се улесни 

и допълнително ще се га-

рантира получаването на 

информация от Комисията 

към вписаните строители.

Форумът за строители 

дава възможност за обмен 

на информация и свобод-

но изразяване на всякакви 

мнения по въпроси, свър-

зани с вписването, про-

мяната във вписването, 

годишното потвърждава-

не на обстоятелствата, 

подлежащи на вписване, 

промени в нормативната 

уредба, критики и предло-

жения към Комисията. 

Предстои  да  бъде 

доразработен блокът 

„Справки в Регистъра”  

(към момента може да се 

търси строител по ЕИК 

или име). С този блок всеки 

един потребител ще може 

да получи актуална инфор-

мация за броя на вписани-

те строители, разпреде-

лението им по областни 

градове, разпределение-

то по групи и категории 

строежи, реализираните 

приходи в сектора, броя 

на заетите и друга по-

лезна информация. Съ-

браната база данни в Ре-

гистъра може да се ползва 

за обобщена информация 

за наблюдения, анализи и 

тенденции в строителния 

сектор, които да са от 

полза на потребителите 

и на самите строители.

През блока „Годишно 

потвърждаване” за 2007 

г. преминаха 2500 стро-

ители, които бяха ре-

гистрирани с последна 

финансова година - 2006 

и съгласно Правилника 

за регистъра следваше 

да подадат заявление за 

потвърждаване на обсто-

ятелствата, станали 

основание за вписване. 

Вследствие неизпълнение 

на това задължение с ре-

шение на Комисията 160 

строители са заличени 

от Регистъра. Съгласно 

разпоредбите на ЗКС и 

Правилника за Регистъ-

ра до края на юни 2009 

г. трябва да направят 

годишно потвърждаване 

всички вписани към мо-

мента строители с годи-

шен отчет за 2007 г.

Блокът „Форум за по-

требители” ще бъде изця-

ло ориентиран към пробле-

мите на възложителите и 

ползвателите на строи-

телни услуги – ще бъдат 

обсъждани широк кръг от 

въпроси, предложения и 

критики с цел съдействие 

и ориентиране при избор 

на строител и последващо 

изпълнение на строител-

ните работи.

Георги Грънчаров,
ръководител звено 
 „Регистър”

Централен професионален регистър на строителя 
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Ако ние не се защитим,  
никой няма да ни защити

Господин Вълев, как-
во бихте отбелязали 
като дейност, която 
сте свършили, откакто 
сте председател на ОП -  
Варна?

П ъ рво  н аправи х ме 

местното ръководство. 

Обозначихме се пред съ-

ответните институции. 

Проведохме среща с кме-

та на Варна - г-н Кирил 

Йорданов, но вече като 

една легитимна камара 

с точно определено ръко-

водство. Това, естест-

вено, за толкова кратко 

време не може да реши 

проблемите и няма как да 

ги реши. Но институции-

те започнаха да разбират, 

че някои работи не могат 

да ги свършат без нас. 

Всяка една фирма, която 

работи в бранша, трябва 

да е регистрирана в нашия 

Централен професионален 

регистър на строителя. И 

ако това не е така, тя не 

може да извършва каква-

то и да е строителна дей-

ност по закон.

Има ли случаи нере-
гистрирани фирми да 
извършват такава дей-
ност? Имате ли подобни 
сигнали?

Смисълът на регистъ-

ра беше да не могат фир-

ми без капацитет и ис-

тория, близки до партии 

и политици, да вземат 

обекти, а после да ги въз-

лагат на подизпълнители. 

За съжаление обаче все 

още има и такива случаи в 

малките общини. В Закона 

за обществените поръч-

ки е записано, че не може 

да участва в обществена 

поръчка фирма, която не е 

записана в регистъра, но 

това невинаги се спазва, 

защото никой не ги про-

верява. Имахме такива 

сигнали от наши членове, 

че в някои малки населени 

места около Варна това 

нещо се случва. Уведо-

мил съм ръководството 

в София. Г-н Пешов каза, 

че тези случаи ще бъдат 

проверени. Но въпросът е 

как ще бъдат санкциони-

рани, така че вече да не 

си помислят да го правят. 

На управителен съвет 

сме взели решение никой 

да не се оплаква, без да 

даде конкретни писмени 

данни за нарушението на 

дадената институция, 

защото се оказва, че на-

шите членове, които сиг-

нализират на четири очи 

за това, отказват да го 

напишат като сигнал. Все 

още има страх да не ти 

се случи нещо. И лошото 

е, че тази практика е ма-

сова. Но за всеки проблем, 

заявен писмено, сме взе-

мали необходимите мерки.

Какви са перспекти-
вите за развитие на съ-
трудничеството между 
ОП - Варна, и местната 
власт?

О т  м н о г о  г о д и н и 

съм член на камарата и 

участвам в живота на 

камарата. Бях в управи-

телния съвет и преди тя 

да стане единна. Въпреки 

желанието ни преди да 

направим нещо, ни беше 

трудно, защото не бяхме 

легитимни. Имаше някол-

ко строителни браншови 

организации и мераци, ко-

ито размиваха нещата. 

Сега е добре, че сме едни 

и вече законово подпла-

тени. В началото, като 

станахме легитимни, съ-

брахме голяма сума пари 

и аз се чудех за какво са 

ни, но сега виждам, че с 

тях е направено собстве-

но седалище на камарата, 

имаме си наш вестник и 

истинска структура.

Какво предвиждате 
като дейност на ОП-то 
за 2009 г.?

В криза сме и още ни-

кой не знае как ще се раз-

вие тя, но сега е момен-

тът да купим терен и да 

направим наша сграда. Ще 

се опитаме на базата на 

публично-частното парт-

ньорство с община Варна 

да направим това. Тя ще 

ни даде подходящ терен, 

а ние ще изградим сграда-

та. Така, от една страна, 

ще има работа за опреде-

лен брой хора, а от друга, 

сега ще струва много по-

евтино, отколкото ако 

го бяхме направили преди 

година. Другото важно 

нещо във връзка с бизнеса 

на фирмите – направихме 

среща с кмета, на която 

се разбрахме, ако общи-

ната има инвестиционни 

проекти, да ги споделя с 

нас, за да може и ние да 

участваме във всички обя-

вявани от нея търгове. 

Кметът обеща и каза, че 

за това няма да има никак-

ви проблеми. Разговарях 

и с председателя на Об-

щинския съвет на община 

Варна, който лобира пред 

държавата от доста вре-

ме да се премести прис-

танището вътре в езеро-

то, а не където е сега. Ако 

това стане, ще се освобо-

ди терен в най-хубавата 

част на града – лицето на 

Варна, която ще направим, 

както е в Ница или Мар-

силия. Финансирането на 

проекта е осигурено от 

японски банки. Отговор 

ще има в края на април или 

май тази година. Ако този 

проект се осъществи, сме 

дали заявка като камара 

нашите членове да имат 

възможност да участват. 

Дори да има един голям из-

пълнител, това не ни при-

теснява. Въпросът е да 

участваме и да осигурим 

работа на нашите фир-

ми. Това е голям държавен 

обект за много пари, кой-

то би закрепил бранша.

Как виждате оцеля-
ването на бранша на 
фона на задаващата се 
криза?

К а м а р а т а  в  т а з и 

криза може да започне 

да работи и по-добре. 

Общината и държавата 

трябва да разберат, че 

имат нужда от нас,  и 

по някакъв начин да се 

филтрират фирмите. Не 

става изведнъж. Първо 

членовете ни трябва да 

се научат, че камара-

та я има и има някакъв 

установен ред.  Кама-

рата е лицето на този 

бранш, но все още тук, 

във Варна, няма вътре-

шен живот между всич-

ките близо 700 членове. 

Предимно управителни-

ят съвет е вършил ня-

каква работа — каквато 

е  успявал  да  свърши . 

Нормално е да се съби-

раме да обсъждаме, но 

когато предложим да се 

съберем, идват немного 

представители. Правили 

сме опити. Имам имей-

лите на всички членове. 

Пращаме им съобщения, 

но около 20-ина фирми 

от говаря т .  В с е  о щ е 

няма изградена практи-

ка, но това не може да 

стане изведнъж.

Има ли конкретни 
проблеми, които си ос-
тават нерешени?

Проблем на нашите 

членове са кредитите 

от банките. Съвсем раз-

бираемо е, че банките 

също имат затруднения 

Валентин Димитров 

Вълев е роден на 22 

октомври 1960 г. 

Женен е, с две деца. 

От 1975 до 1979 г. 

учи в Строителния 

техникум -  

гр. Варна, специалност 

„Строителство 

и архитектура”. 

Висшето си 

образование 

завършва във военно-

строителното 

училище „Ген. 

Благой Иванов” в 

гр. София. От 1994 

г. е управител и 

едноличен собственик 

на „Акватек” ЕООД - 

Варна, специализирано 

в изграждането и 

оборудването на 

басейни, аквапаркове 

и СПА центрове. От 

1990 г. е управител и 

на строителна фирма 

„Експрес Гаранцион”. 

Председател 

на Областното 

представителство 

на Камарата на 

строителите в 

България – Варна.

Явор Симов

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО – ВАРНА

Инж. Валентин Вълев, председател:

“
„Членовете на КСБ  трябва да разберат, че 

ни има. Камарата е лицето на строителния 

бранш.
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и търсят техния си начин 

да се справят поединич-

но. Но техният начин е 

да прехвърлят отговор-

ността на физически-

те и юридическите лица 

длъжници. Това означава 

да си отрежат клона, на 

който седят. Ако продъл-

жат да вдигат лихвените 

проценти, ако променят 

драстично общите усло-

вия, както правят, в един 

момент ще се окажем в 

невъзможност да си пла-

щаме кредитите и тога-

ва ще настане всеобща 

суматоха. В тая връзка 

не можахме да свикаме 

управителен съвет, да се 

съберем, но го направихме 

по имейли и телефони и се 

обединихме около наша по-

зиция, която изпратихме 

да централата в София. 

Ако ние не защитаваме 

нашите интереси, никой 

няма да ни защити. Но ако 

няма държавна регулация 

за това или мерки срещу 

кризата, ще претърпим 

ужасен крах, не само тук 

във Варна, но и фирмите 

от цяла България. Не се 

забелязва никаква воля и 

ние трябва да ги събудим 

и да си кажем болките на 

публично място. 

Добре, да оставим, 
служебните въпроси и 
да ни разкажете нещо 
за себе си. Имате ли си 
хоби например?

 В оня смисъл, в който 

хората казват, че имат 

хоби, аз нямам. Обаче се 

интересувам от някои 

неща. Едно от тях са ръч-

ните часовници. Интерес-

но ми е как са направени, с 

какви механизми работят 

различните марки часов-

ници. Ето, 

т о в а  м и 

е някакво 

хоби.

Колек -
ци он и р а -
те ли ча-
совници?

Да, но не 

съм маниак. 

Не изпадам 

в крайно-

сти да имам 

с т о т и ц и 

часовници, 

но ми е ин-

тересно и 

събирам по 

малко.

К о й  е 

най-ценният за вас от 
тези, които имате?

Този,  който нося  - 

марка „Орис”. Издържа на 

2000 м под вода и с него 

мога да се гмуркам. Ходих 

на дайвинг в Австралия и 

бях на 12 м под водата с 

него. В този смисъл ми е 

най-ценен.

Значи и гмуркането 
ви е хоби?

Не, просто изкарах 

курсове и го правя от 

време на време за удо-

волствие. Така мога да 

видя по-екзотични места 

отблизо.

Как  се  за -
палихте по ча-
совниците?

С ле д  19 8 9 

г . ,  когато на 

пазара започна-

ха да продават 

кварцовите ча-

совници. Тогава 

за  първи  път 

си купих такъв 

часовник, кой-

то беше доста 

р а з л и ч е н  о т 

руските. Скоро 

разбрах, че са 

ми  изчезна ли 

руските часовници. Оказа 

се, че те са били по-цен-

ни от кварцовия японски 

часовник. А единият беше 

от баща ми. Но така или 

иначе кварцовите часов-

ници тогава бяха бум. От 

тогава започнах да се ин-

тересувам, но предимно 

от автоматично-механич-

ни часовници. Винаги ми е 

било любопитно как такъв 

малък механизъм може да 

работи перфектно тол-

кова дълго време. На мен 

ми харесват не толкова 

дизайнерските часовници, 

колкото функционалните 

и здрави часовници, които 

вършат работа.

Семеен ли сте? 
Имам жена и две мом-

чета. Големият е на 23, 

малкият - на 19 години.

Ще продължат ли ва-
шата кариера ? 

Н и кой  не  може  да 

каже, но засега им е ин-

тересно.

Как се запознахте 
със съпругата си?

Запознахме се в Со-

фия. Аз учех във военно-

строително училище, тя 

също беше сту-

дентка в София. 

Запознахме се в 

една дискотека в 

Студентския град 

и от тогава не 

сме се разделяли.

Как се отрази 
вашата кариера 
на семейството 
ви?

П о  п р и н ц и п 

издържам на на-

товарване и на-

прежение. Сами-

ят аз не се жаля 

много. Не съм от 

хората,  които 

се вайкат. Вър-

вя винаги смело 

напред. И това 

няма начин да не го пре-

неса в семейството. 

Завършил съм военно-

строително училище, 

където бях научен на 

дисциплина. Във всички 

случаи съм липсвал на 

семейството си, защо-

то повечето време съм 

работил. Но за да стиг-

на дотук, без работа не 

става. Жена ми е била до 

мен през цялото време, 

и сега също е до мен. Тя 

се занимава с финансите 

на фирмата. Винаги сме 

били заедно. За съжале-

ние обаче проблемите 

във фирмата са свързани 

по-скоро с отрицателни 

емоции, отколкото с по-

ложителни. Но щом сме 

я докарали дотук, значи 

сме намерили компромис 

за съвместно нормално 

съжителство.  Държа 

синовете да са самос-

тоятелни, защото тази 

българска черта -  да 

сме орли над децата, е 

пагубна за тях. Ще дам 

пример. Бяхме в Южна 

Африка, качихме се на 

малък самолет. Пилоти-

те бяха две момчета на 

19 и 16 години. Това леко 

ни притесни. Попитах ги 

дали имат документи и 

те ми показаха серти-

фикатите си за управле-

ние на машината. Това в 

България не може да се 

случи, защото не даваме 

възможност на нашите 

деца от по-малки да по-

емат отговорност. Аз 

смятам, че колкото по-

бързо един човек поеме 

отговорност за себе 

си,  толкова животът 

му като по-голям ще е 

по-лесен. Когато у нас 

децата искат пари от 

родителите си, а те са 

пенсионери – това вече 

е болест. Затова си ми-

сля, че отсъствието ми 

от вкъщи е направило 

синовете ми по-самос-

тоятелни и по-издръж-

ливи, и това ме радва.

„
“

Ако няма държавна регулация 

срещу кризата, ще претърпим 

ужасен крах. Не се забелязва 

никаква воля и ние трябва да ги 

събудим.

Снимки авторът
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Все още няма 

добра норматив-

на база, която 

да регламентира 

публично-частните 

партньорства

Излезе алманахът “Пуб-

лично-частно партньор-

ство в сектор „Строител-

ство”: Добрите европейски 

практики”, създаден от 

творчески колектив. Ка-

марата на строителите 

в България, подкрепена от 

Бизнес консултантска къща 

“Сердон” ООД, представи 

сборника, който има за цел 

да предостави информация 

по темата на своите чле-

нове от строителния сек-

тор и да даде отговор на 

ключови въпроси като:

Какво представлява 
публично-частното парт-
ньорство?

Защо е необходимо 
публично-частното парт-
ньорство в България? 

В края на миналата 

година Камарата на стро-

ителите в България орга-

низира семинар за публич-

но-частни партньорства и 

възможностите за финан-

сиране от ЕС в България, в 

който участваха и консул-

тантите на БК „Сердон” 

ООД. Материалите от про-

ведения семинар, заедно с 

нови разработки на КСБ, са 

включени в представения 

алманах, посветен на евро-

пейските практики в стро-

ителния бранш. Използва-

ният международен опит и 

ноу-хау при подготовката 

на полезното издание ще 

помогнат на много строи-

телни предприемачи. Сбор-

никът включва примери от 

опита на други страни от 

Източна Европа, детайл-

на информация относно 

българското законодател-

ство за публично-частни 

партньорства и описания 

на всички оперативни про-

грами.

Публично-частните 

партньорства са регламен-

тирани с: 

Директива 2004/17/ЕО 

на Европейския парламент 

и на Съвета от 31 март 

2004 г. 

Директива 2004/18/ЕО 

на Европейския парламент 

и на Съвета от 31 март 

2004 г. 

Зелена книга за публич-

но-частните партньорства 

и правото на ЕС относно 

публичните договори и кон-

цесиите. 

Какво представляват 
публично-частните парт-
ньорства (ПЧП)?

Това са форми на съ-

трудничество между пуб-

личните власти (public 

authorities) и частния парт-

ньор (the world of business), 

които имат за цел осигуря-

ване на капитала/финанси-

рането, строителството, 

ремонта (renovation), упра-

влението и поддръжката 

на инфраструктурата или 

доставянето на услуги.

Съвременното възпри-

ятие за ПЧП израства до 

концепция, която далеч 

надвишава традиционната 

роля на частния сектор в 

процеса на предоставяне 

на обществени услуги. Сега 

вече се говори за участие 

на частния сектор, за на-

чалното проектиране и 

изграждане на инфраструк-

турни активи, договорени 

от публичния сектор.

Съществуват много 
възможности за ПЧП  
в България

Възможни сектори за 

сътрудничество са: големи 

инфраструктурни проекти, 

основни бизнес инвести-

ции, изоставени градски 

площи, търговски центро-

ве, бизнес паркове. Раз-

лични са и областите на 

приложение: управление на 

водни ресурси и отпадъци, 

транспорт, устройствено 

планиране, промишленост, 

озеленяване и др. Налице са 

и различни начини за подпо-

магане на финансирането 

на проекти чрез ПЧП, най-

вече с помощта на струк-

турните фондове на ЕС.

Въпреки скептицизма 

по отношение на тази не 

толкова популярна форма 

на партньорство в Бълга-

рия, ПЧП са в началото на 

своя жизнен цикъл.

Все по-често се об-

съждат варианти за съз-

даване на различни ви-

дове партньорства, за 

осъществяване на раз-

лични проекти по този 

начин, за търсене на фи-

нансиране на проектите с 

донорски средства. В най-

скоро време се очаква и 

приемането на новия закон 

за ПЧП, който ще отвори 

много врати за публичния 

и частния сектор в Бъл-

гария. Това, което трябва 

задължително да 

възприемем от 

добрите прак-

тики по света 

по отношение на 

осъществяване 

на ПЧП, са всички 

различни форми 

на това парт-

ньорство. Така 

ще осъществим 

повече от общин-

ските проекти, 

повече от наци-

оналните ни про-

екти, което пък 

ще позволи и по-

активна роля на 

частния сектор 

при иницииране-

то на нови ПЧП.

По принцип ПЧП услож-

нява процедурите, защо-

то трябва да се доказват 

много чисти капитали. Не 

всеки може да участва, 

изискванията са анализът 

на дейността да бъде за 

пет години назад. При ПЧП 

общината или държавата 

задължително изготвя и 

обосновка колко досега е 

харчено за определена ус-

луга.

Но ПЧП има и своите 

добри страни - стабилност, 

много повече прозрачност, 

включване на заинтересо-

вания потребител, което 

е най-сигурната гаранция 

за постигане на социална 

цена.

Пр е д с т ави т ели т е 

на общините, най-често 

юрисконсултите, изискват 

да им се покаже в кой закон 

пише какво е ПЧП. Затова 

законодателно трябва да 

се уреди, за да има синхрон, 

законодателна дисциплина, 

сигурност за инвестито-

ра, който влиза в Бълга-

рия и пита има ли закон за 

ПЧП. Но все пак на нас не 

ни трябва закон заради едно 

определение. Това няма да 

реши процедурата.

Има подготвени опреде-

ления по сектори - ВиК, енер-

гетика и строителство. 

Нужно е определенията да 

бъдат обсъдени от браншо-

виците и да се изясни какво 

ще се разбира под публич-

но-частно партньорство в 

сферата на индустриални-

те зони, социалната поли-

тика, екологията, зелените 

площи, както и какви ще 

бъдат критериите и изис-

кванията. След това да бъ-

дат заложени в специални-

те закони. В много държави 

критериите са разписани в 

наредби, правилници или пра-

вителствени решения.

С публикуването на на-

стоящия алманах Камара-

та на строителите в Бъл-

гария се надява да направи 

по-близка възможността 

за реализация на партньор-

ства по публично-частни 

инициативи у нас.

Какво всъщност от-
личава ПЧП от една об-
ществена поръчка или 
концесия?

Образно казано, върху 

договора се слага шаблон и 

се търсят трите основни 

субекта. Първият е пуб-

личният, т.е. да има реална 

децентрализация на една 

власт. Вторият субект е 

потребителят, предста-

вляван от синдикална, не-

правителствена или дру-

га организация. Третият 

задължителен елемент е 

частният субект, който 

ще влезе с ясна структура, 

капитали и посланието: „Аз 

искам да печеля от това, за-

щото знам как да го подобря 

във времето.” 

„Изключително важна 

е връзката между частния 

и гражданския сектор”, 

сподели Гергана Вълова, 

управляващ директор на 

БК „Сердон” ООД, с чиято 

помощ излиза алманахът.

„В Европа публично-

частното партньорство е 

практика и много често ни 

го препоръчват. Ние сме 

новият пазар за силните 

играчи от Европа, които, 

влизайки с ноу-хау, ще нау-

чат българската икономи-

ческа среда как да прилага 

качествените стандарти 

за добра услуга и да създа-

де чувство на потребител. 

Това е истинският смисъл 

на ПЧП.

Частният сектор ще 

изпълни тази услуга по до-

говор, но навлиза в една 

досега монополна терито-

рия. Ние сме раздържавили 

собствеността, но услуги-

те са монополни. Това дава 

възможност за сигурен па-

зар, както и да се подхожда 

избирателно“, допълни г-жа 

Вълова.

Камарата смята, че 

книгата „Публично-част-

но партньорство в сектор 

„Строителство”: Добрите 

европейски практики” ще 

помогне на всички, които 

искат да работят по евро-

пейски и прозрачно в Бълга-

рия.

Алманах за публично-частните партньорства 

Санирането – възможности и проблеми
КСБ акцентира върху 

проблемите със санира-

нето и реновирането на 

сградния фонд в България.

Под реновиране и обновява-

не на многофамилни сгради 

се подразбира реконструк-

ция и модернизация за га-

рантирано удължаване 

на жизнения им цикъл при 

удовлетворяване на зако-

новите и нормативните 

изисквания.

„ П о  от н о ш е н ие  н а 

енергийните характерис-

тики на сградата целта 

на обновяването е да се 

покрият действащите в 

момента норми, които са 

по-високи от изисквания-

та на миналото”, каза Ан-

тон Милев, изпълнителен 

директор на Агенцията 

за реновиране на етажна-

та собственост (АРЕС). 

Статистическите данни 

показват, че в страната 

към момента има само 

2% санирани сгради, а в 

около 17% се извършват 

частични дейности. Данни 

на МРРБ посочват, че са 

нужни около 4 млрд. лв. за 

реновиране, а Национална-

та програма за обновяване 

на жилищата предоставя 

държавна субсидия за 80 

млн. лв. Освен от Републи-

канския бюджет същест-

вуват средства от Меж-

дународен фонд Козлодуй, 

Български фонд енергийна 

ефективност, както и 

финансиране по линия на 

европейските фондове и 

програми.

Съвместната програ-

ма на девет организации 

до момента не може да се 

похвали с големи резулта-

ти, защото не е срещнала 

обществена подкрепа и ин-

терес. В резултат – само 

30 сгради са реновирани 

изцяло за две години.

От друга страна, кол-

кото и желателни да са 

спешните мерки, няма ясни 

правила за саниране и рено-

виране, по които се работи 

в страната ни. Ще бъде 

необходимо да бъдат раз-

гледани и решени средни-

те цени при санирането на 

държавно ниво, за да се из-

бегнат лошите практики. 

Христофор Баръмов 

от КСБ наблегна на въз-

можността строителни-

те фирми да се включат в 

Националната програма за 

обновяване на жилищата. 

Той подчерта, че това е 

голяма ниша, която ще по-

могне на много фирми да се 

преориентират и да усто-

ят във времето на кризата 

на пазара. 

Държавната програма 

предлага до 50% финанси-

ране по грантова схема за 

реновирането на общите 

части в жилищните коопе-

рации.

На срещата в УАСГ Ка-

марата на строителите в 

България представи новия 

си проект за изготвяне на 

интерактивно помагало по 

саниране.

Областните предста-

вителства на КСБ имат 

всички права и възмож-

ности да застанат срещу 

сивата икономика в строи-

телния бранш – това каза 

на събрание на сектор 

„Енергийна инфраструкту-

ра” Дичко Прокопиев. 

Срещата, инициирана 

от Строителната кама-

ра, фирми и предприемачи 

от бранша и инвеститори 

представи плана на бран-

шовата организация за 

ефективно саниране на 

сгради. Стратегията има 

за цел изработване на съв-

местна програма с Аген-

цията за реновиране на 

етажната собственост 

(АРЕС) и ще бъде оформе-

на като учебно помагало 

за преподаватели по ПГ-

САГ, ЦПО и технически ръ-

ководители на тема „Енер-

гийно ефективно саниране 

на жилищни сгради”.

КСБ е водещата орга-

низация в изработката на 

помагалото, като ще пред-

стави добри практики от 

Германия и Холандия. Прак-

тическото ръководство се 

осъществява благодарение 

и на Проект EURO-En EFF, 

Програма за учене през це-

лия живот и подпрограма 

„Леонардо да Винчи”. Про-

дължителността на проек-

та е 24 месеца, а крайният 

му срок – октомври 2010 г. 

Партньори за осъщест-

вяване на инициативата 

са различни организации 

от България и други дър-

жави - членки на ЕС: Бъл-

гаро-германски център за 

професионално обучение – 

Плевен, „Главболгарстрой” 

АД, Регионален съюз на 

немската строителна ин-

дустрия – Северен Рейн-

Вестфалия с центровете 

си за професионална ква-

лификация, Професионал-

на къща на строителя от 

Румъния, както и предста-

вители от Холандия и Ис-

пания. 

Христофор Баръмов - експерт, Елена Недева - експерт, и Дичко Прокопиев - председател на 
секция "Енергийна инфраструктура" 

Дария Захариева

Снимка Камен Влахов
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Арбитражното правораздаване –
бързо, евтино и ефективно

Проф. Герджиков, 
какво представлява 
арбитражът от тео-
ретична гледна точка?

Арбитражът е извън-

съдебен способ за реша-

ване на правни спорове 

от едно или няколко лица, 

определени по волята на 

страните. Той е алтер-

натива на държавното 

правосъдие и е проява 

на доброволното, част-

но правораздаване. Ар-

битражното производ-

ство е несъдебен исков 

процес, основан на дого-

вор за арбитраж, който 

се нарича арбитражно 

споразумение. Неговите 

правни последици са при-

равнени с тези на съдеб-

ното решение, издадено 

от дУ2ържавния съд. 

Арбитражът е върховна 

проява на диспозитивно-

то начало в праворазда-

ването.

Известно е, че ня-
кои категории спорове 
са изключени от обхва-
та на арбитражното 
правораздаване. Кои са 
те? 

Не може да се ата-

кува административен 

акт; не могат да се ре-

шават спорове за право 

на собственост и други 

вещни права; трудовите 

спорове също са изклю-

чени от неговия обхват; 

а също така и семейно-

правните дела. Извън 

тези категории всякак-

ви имуществени споро-

ве могат да бъдат ре-

шавани от арбитражен 

съд.

Какво е необходимо, 
за да може един спор да 
бъде решен чрез арби-
траж?

За да се изключи дър-

жавното правосъдие, 

необходимо е страните, 

когато сключват дого-

вор, да включат в него 

т . нар.  „ арбитражна 

клауза”. Това означава, 

че при евентуален спор 

между тях той ще се 

решава от арбитражен 

съд. Всяка от спорещи-

те страни си избира ар-

битър, а двамата избра-

ни арбитри определят 

председател на съста-

ва. Възможно е страни-

те да се споразумеят 

за едноличен арбитър, 

но това е изключение. 

Масовата практика е 

съставът да е тричле-

нен. Най-популярните 

арбитражни съдилища у 

нас са два: Арбитражни-

ят съд към Българската 

търговско-промишлена 

палата, който функци-

онира от близо 60 го-

дини, и Арбитражният 

съд към Българската 

стопанска камара, кой-

то съществува вече 10 

години.

Какви са предим-
ствата на арбитража?

Те са няколко. Първо: 

това е много по-бързо 

производство. В дър-

жавния съд делата чес-

то се гледат с години, 

докато при арбитража 

това става за месеци. 

За разлика от държавно-

то правосъдие, където 

са три инстанции, тук е 

само една. Това, разбира 

се, крие известен риск, 

защото ако решение-

то е неправилно, то не 

може да бъде обжалвано 

пред втора инстанция. 

Арбитражното решение 

може да бъде атакувано 

само по исков ред, но на 

ограничени основания, 

така че са редки случа-

ите, в които едно арби-

тражно решение бива 

отменено.

Какви са основания-
та за атакуване на ар-
битражното решение?

Например, ако се кон-

статира, че няма арби-

тражна клауза или тя 

е недействителна, или 

спорът сам по себе си 

не е арбитрируем. Ар-

битражното решение 

може да се атакува и 

ако някоя от страните 

не е участвала в про-

цеса по независещи от 

нея причини – например 

не е била уведомена. 

Също, ако решението 

нарушава обществения 

ред, макар че това осно-

вание на практика няма 

приложение. Доколкото 

знам, в България има 

един-единствен такъв 

случай в цялата история 

на арбитража. 

Доказателствените 
средства в арбитраж-
ното производство съ-
щите ли са?

Да, принципно са съ-

щите. В някои случаи 

арбитражът трябва да 

потърси съдействие 

от държавния съд, ако 

става дума за обез-

печение, защото той 

няма властта да нало-

жи обезпечителни мер-

ки. От гледна точка на 

изпълнителната сила 

арбитражното решение 

е абсолютно равностой-

но на решението на дър-

жавния съд. Въз основа 

на него се издава изпъл-

нителен лист, но пак със 

съдействието на дър-

жавния съд. Той е този,      

който го издава.

Освен бързината, как-
ви са останалите пре-
димства на арбитраж-
ното производство?

Арбитражното про-

изводство е много по-

евтино.  Държавната 

такса е 4% върху иму-

ществения интерес. 

Арбитражната такса се 

изчислява по скала, коя-

то усреднено е два пъти 

по-ниска. А при много 

висока цена на иска тя 

може да спадне до 1-1,5% 

от стойността му. Ко-

гато става въпрос за 

сериозен имуществен 

интерес, тази разлика е 

чувствителна.

Кои субекти могат 

да се възползват от ар-
битража?

Всички субекти на 

гражданското и тър-

говското право могат 

да се обръщат към ар-

битража, стига спорът 

между тях да е арбитри-

руем .  Н я ма  н и какви 

ограничения в тази по-

сока. Възможно е дори 

предварително да няма 

арбитражна клауза и 

едва при възникване-

то на спора страни-

те да се споразумеят 

той да бъде решен от 

арбитраж, вместо от 

държавен съд, макар че 

най-често такава кла-

уза се предвижда още 

при сключването на до-

говора. Споразумението 

може да бъде и извън до-

говора, но обикновено се 

включва в него. 

Каква е правната 
регламентация на ар-
битража?

У нас действа Зако-

нът за международния 

търговски арбитраж, 

но в неговите преходни 

и заключителни разпо-

редби е предвидено, че 

той важи и за вътреш-

ния арбитраж. Така че 

по него се гледат както 

вътрешните дела, така 

и тези с международен 

елемент. Всеки арби-

траж си има свой правил-

ник, като всеки от тях 

се придържа към посоче-

ния закон. Когато спорът 

има международен еле-

мент, страните могат 

да уговорят чие право 

да бъде приложено, а ако 

те не се споразумеят, 

тогава по правилата на 

международното частно 

право се определя прило-

жимият закон. Като общ 

модел най-често се при-

лага правото на този, 

който доставя стоката 

или услугата, но има и из-

ключения, в зависимост 

от конкретния случай.

Колко често на прак-
тика страните прибяг-
ват до арбитраж?

Макар това произ-

водство да има много 

предимства и малко не-

достатъци, като че ли 

инерцията води дотам, 

че страните не се за-

мислят предварително 

какво ще стане, ако до-

говорът не се изпълни, и 

оставят въпроса висящ. 

Така, когато се стигне 

до неизпълнение и спор, 

направо се отива към 

държавния съд. Една та-

кава арбитражна клауза 

е израз на предвидли-

вост. Арбитражните 

дела не са толкова чес-

ти, колкото би могло да 

се очаква с оглед на пре-

димствата. Повече дела 

има към Арбитражния 

съд към БТПП, защото 

е известен от 1951 г. и 

дълги години беше един-

ственият арбитраж в 

България. Набира ско-

рост и арбитражът към 

Българската стопанска 

камара, който е вече на 

10 години.

Възможно ли е една 
от страните впослед-
ствие да се отметне 
от арбитражното спо-
разумение и какво ста-
ва в такъв случай?

Не е възможно, за-

щото това е договор. 

Щом страните веднъж 

са се съгласили да се 

обърнат към арбитраж, 

те ще бъдат обвързани 

от арбитражното реше-

ние. Въз основа на него 

ще бъде издаден изпъл-

нителен лист и правото 

принудително ще бъде 

осъществено.

Очакват ли се законо-
дателни промени, свър-
зани с арбитража?

Сегашната уредба 

на арбитража е спо-

лучлива. Няма някаква 

особена необходимост 

от промени. Обсъжда 

се дали е уместно да се 

атакува арбитражното 

решение на основание 

нарушаване на общест-

вения ред, защото то 

не звучи убедително, 

но като изключим това, 

уредбата е добра. Ог-

ромна заслуга за това 

има  покойни ят вече 

проф.  Живко Сталев, 

който стои в основата 

на организацията на ар-

битража, при това не 

само в България, но и в 

европейски мащаб.

ПРОФ. Д-Р ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ

е роден на 19 март 1946 г. в София. 

Председател е на 39-ото Народно 

събрание. Завършва Юридическия 

факултет към Софийския университет 

„Св. Климент Охридски”. Специализира 

във Виенския университет и в 

хамбургския институт „Макс Планк”. 

Професор е по гражданско и търговско 

право в СУ „Св. Климент Охридски”. 

Автор е на монографии, коментари 

и на десетки статии в областта на 

гражданското и търговското право. 

Председател е на Арбитражния съд към 

Българската стопанска камара.  

Носител е на орден „Стара планина – 

първа степен“.

Мариана Корчакова
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Улрих Петцолд, генерален директор на FIEC:

Имате огромен потенциал за инвестиции
FIEC (Европей-

ска федерация на 

строителната 

индустрия) е създа-

дена през  

1905 г. Тя предста-

влява интересите 

на 33 национални 

федерации членки в 

28 страни и ком-

пании, които из-

вършват различни 

строителни дей-

ности. От 2008 г. 

Камарата на стро-

ителите в Бълга-

рия е пълноправен 

член на FIEС.

Уважаеми г-н Петцолд, 
бих искала да благодаря 
от името на целия екип на 
вестник „Строител”, че се 
съгласихте за нашия първи 
брой да отговорите на въ-
проси, които интересуват 
строителния бранш в Бъл-
гария. За начало бихме ис-
кали да ни разкажете мал-
ко повече за вас и вашата 
работа като директор на 
FIEC.

Професионалният ми 

опит е свързан с правото 

и управлението на феде-

рации. Имам юридическо 

образование с насоченост 

към международното срав-

нително право и право на 

обществените поръчки. 20 

години съм работил за раз-

лични сдружения на стро-

ителната индустрия на 

национално, международно 

и европейско ниво. Моята 

работа като генерален ди-

ректор на Европейската 

федерация на строител-

ната индустрия (FIEC) е 

чест и голямо предизви-

кателство. Ние работим 

както с административни, 

така и с въпроси, свързани 

с различните аспекти от 

дейността на строител-

ния сектор. За щастие сме 

стабилен отбор и можем 

да разчитаме на доброто 

сътрудничество на управи-

телния съвет и на федера-

циите членки.

FIEC е най-голямата 
европейска строителна 
федерация. Бихте ли ни ка-
зали какви са плановете на 
федерацията през 2009 г.?

Основно насочваме уси-

лията си към представяне 

интересите на строител-

ния бранш в законодателни-

те процедури и дискусиите 

в европейските институ-

ции. Тази година ще имаме 

много работа в контекста 

на изборите за Европейски 

парламент през юни и новия 

състав на Европейската ко-

мисия.

Основният проблем в 

момента е отражението 

на световната финансова 

и икономическа криза вър-

ху сектора. Ние активно 

следим нейното развитие 

и затова темата на пред-

стоящия ни конгрес в Мад-

рид ще бъде посветена на 

търсене на решения за по-

срещане на предизвикател-

ствата пред строителна-

та промишленост.

FIEC продължава да 

стои зад посланието, че 

строителната индустрия 

е в уникалната позиция да 

изведе европейската ико-

номика от настоящата ре-

цесия чрез повишено тър-

сене и бързо създаване на 

нови работни места. За да 

се случи това, държавните 

власти трябва да осигурят 

финансиране за големите 

инфраструктурни проекти 

и такива, свързани с енер-

гийната ефективност. 

КСБ е пълноправен член 
на FIEC. От ваша гледна 
точка какви са ползите 

от такова сътрудничест-
во за КСБ и за българския 
строителен бизнес като 
цяло?

КСБ редовно ни изпра-

ща компетентни и добре 

подготвени колеги за сре-

щите по работни комисии. 

Отчитайки това, аз съм 

убеден, че КСБ се възползва 

активно от членството си 

във FIEC. Предимствата на 

доброто взаимодействие е 

именно деловото участие в 

Европейската мрежа. Това 

партньорство позволява 

постоянен обмен на ин-

формация и опит с FIEC и 

федерациите членки. Това 

е най-сигурната база за 

проследяване на най-нови-

те тенденции в сектора. 

Членството на КСБ във 

FIEC несъмнено ще подси-

гури стабилен ръст на бъл-

гарския строителен бранш 

в бъдеще.

FIEC си сътрудничи с 
редица партньори на ев-
ропейско и международно 
равнище. Бихте ли ни каза-
ли как най-добре можем да 
използваме опита на FIEC 
и ЕС, за да разрешим про-
блемите в строителния 
бранш, особено при сегаш-
ната ситуация на светов-
на финансова и икономиче-
ска криза?

FIEC и неговата мрежа, 

в която КСБ е активна и 

интегрирана част, ще пре-

доставят полезна инфор-

мация за развитието на 

строителната индустрия 

в други държави, както и 

обмен на опит и възгледи. 

Това ще помогне на КСБ да 

намери възможни добри ре-

шения на своите проблеми, 

които да бъдат адаптира-

ни към ситуацията в Бъл-

гария.

Какви са вашите очак-
вания и намерения за вза-
имното сътрудничество 
между КСБ и FIEC през 
тази година?  

Нашите отношения се 

развиваха много добре и 

динамично през последните 

2 години, което доведе до 

засилено сътрудничество. 

Очаквам това развитие да 

продължи и в бъдеще. КСБ 

е много заинтересована 

от социалните въпроси в 

бранша, работи активно и 

по правно-икономическата 

проблематика. Доколкото 

разбирам, основните про-

блеми в България са свър-

зани с актуализацията на 

цените на суровините при 

обществените поръчки 

и немотивирано ниските 

цени, с които се печелят 

търгове. Надяваме се, че 

сътрудничеството на КСБ 

с FIEC ще помогне за пре-

одоляването на тези про-

блеми и КСБ ще навлезе и в 

техническите и екологич-

ните аспекти на общата 

работа.

 От опита си с комуни-
кацията ви с държавите 
- членки на FIEC, и от кон-
тактите и наблюденията 
ви в целия свят, къде смя-
тате, че се намираме ние 
- българският строителен 
бранш?

Както вече споменах, 

КСБ отбеляза сериозен 

прогрес и сега е стъпила 

на много здрава основа. 

Със създаването на Кама-

рата вие си осигурихте 

средствата за реализация 

на амбициите си с голяма 

ефективност. Удоволст-

вие е да се работи с компе-

тентните, добре подготве-

ни и владеещи няколко езика 

колеги от КСБ. 

Мислите ли, че Бълга-
рия има инвестиционни 
предимства пред остана-
лите страни от региона, и 
по-конкретно -  смятате 
ли, че КСБ има такива пре-
димства?

България има огромен 

потенциал за инвестиции 

и съм убеден, че КСБ ще 

продължава да играе во-

деща роля в привличане-

то на нови международни 

и български инвестиции 

в инфраструктурата. За 

нас членството на КСБ 

във FIEC e от голямо зна-

чение за развитието на 

сектора и подпомагане 

с информация и опит на 

европейско равнище  на 

всички фирми- членове на 

КСБ.

 Бихме искали да комен-
тирате насоките относ-
но бъдещите ни директни 
участия в работата, кому-
никацията и членството 
във FIEC.  

Както вече споменах, 

КСБ  участва с компетент-

ни, добре подготвени и вла-

деещи няколко езика колеги. 

Отчитайки изключително 

компетентния и съдържа-

телен начин на комуника-

ция, бих ви пожелал просто 

да продължите в този дух.  

И за финал на нашия 
разговор бихме искали да 
ви помолим да отправите 
официално послание към 
всички читатели на ново-
то издание на вестника на 
КСБ – „Строител”.

Строителната индус-

трия притежава ноу-хау и 

капацитет за разрешава-

нето на различни проблеми 

в инфраструктурата, окол-

ната среда, енергетиката, 

икономиката, човешкия по-

тенциал... Покажете тези 

умения на всички, накарайте 

политиците да вземат не-

обходимите решения бързо 

и подчертайте факта, че 

това е нужно не само пора-

ди настоящата криза, но и 

заради здравословното раз-

витие на обществото като 

цяло.

Благодарим ви за вни-
манието и се надяваме да 
продължим ползотворно-
то сътрудничество меж-
ду КСБ и FIEC. Желаем и на 
вас и вашата федерация, 
на всички ваши колеги и 
сътрудници успешна и пол-
зотворна година. 

Мария Кирова

Строителната индустрия в Европа в условията    
Строителният сектор 

обикновено реагира на ико-

номическите промени с 

известно закъснение, тъй 

като се базира на поръч-

ки, направени месеци или 

години по-рано. Въпреки че 

тенденцията към спад ще 

се почувства към средата 

на 2009 г., глобалната ре-

цесия, причинена от финан-

совата криза, естествено, 

се отразява върху цялата 

икономика. В нашия сектор 

вече се забелязват призна-

ци, особено под формата 

на отложени инвестиции 

или отмяна на договори.

Въпреки че ситуацията 

в европейските страни е 

различна, сега се наблюда-

ват и някои общи тенден-

ции, свързани само с финан-

совата криза: 

� Финансови затрудне-

ния. Отнася се за малки и 

средни фирми, които раз-

читат основно на банкови 

заеми и клиентите им за-

бавят плащанията;

� Затягане на услови-

ята по кредити, проваляне 

на кредитното застра-

ховане и в крайна сметка 

проблеми при получаване 

на кредити; 

� Първоначално нама-

ляване на строителните 

дейности, което се очаква 

да бъде компенсирано от 

националните инфраструк-

турни програми;

� Силно намаляване 

на жилищното строител-

ство: частните лица из-

чакват и отлагат инвес-

тициите си, въпреки че 

намаляването на ипотеч-

ните лихви и резултатите 

от различните възстано-

вителни планове ще имат 

положително въздействие 

в скоро време;

� Нежилищни: според 

някои прогнози се очаква 

рязък спад в Западна Евро-

па. В някои източноевро-

пейски пазари може да се 

очаква възходяща тенден-

ция (напр. в Чехия, Полша);

� По-добри изгледи за 

ремонтно-възстанови-

телни работи: инвести-

торите ще инвестират 

в реалната икономика, 

съобразена с реконструк-

цията на жилищни сгради; 

енергийна ефективност, 

както и различните плано-

ве за възстановяване;

� Тези тенденции ще 

се отразят на постоянна-

та и временната трудова 

заетост в строителната 

индустрия.

В този контекст как-

то ЕС, така и повечето 

страни членки осъзнават 

краткосрочните, средно-

срочните и дългосрочните 

предимства на инвестира-

нето в инфраструктура и 

енергийна ефективност.

Строителството е 

част от решението, а не 

проблем. Строителният 

сектор не търси субси-

дии освен за инвестиции, 

необходими за задоволя-

ване обективните нуж-

ди от инфраструктура и 

енергийна ефективност, 

и по-конкретно за ренови-

рането на сгради. Възста-

новителните програми на-

сърчават този подход.

Инвестициите в стро-

ителство на обществени 

сгради (напр. в секторите 

здравеопазване и образова-

ние) се очаква да се увели-

чат, но не във всяка страна 

членка.

Най-засегнатата част 

от строителния сектор 

през 2009 и 2010 г. ще е но-

вото строителство.

Инвестициите в стро-

ителство представляват 

огромни пари както за 

обществени, така и за 

частни клиенти, които са 

възприели подхода на из-

чакване (освен онези про-

екти, които са започнали 

и трябва да продължат, за 

да се поддържа дейност-

та) и следователно се от-

лагат или отменят.

Въпреки че ипотечни-

те нива са ниски, достъ-

път до финансиране става 

труден. Ситуацията е раз-

лична за различните стра-

ни, но малките и средните 

фирми са по-засегнати от 

финансовите проблеми, 

отколкото големите пред-

приятия. Такава ситуация, 

съчетана със закъснели 

плащания или неплащане 

от страна на клиентите, 

става особено тежка за 

малките и средните пред-

приятия, които са по-голя-

мата част от фирмите в 

бранша.

Тъй като строителни-

ят сектор винаги реагира 

с известно закъснение на 

икономическите промени, 

точното му въздейст-

вие върху заетостта е 

трудно да се предскаже. 

Въпреки известни колеба-

ния безработицата се за-

силва, особено в Западна 

Европа.

Специфични особености в 
някои страни членки

Като цяло изглежда, 

че страните от Източна 

Европа ще са най-малко за-

сегнати от кризата. Пол-

ша (+6%), Румъния (+10 до 

12%), Чехия (+5%) предвиж-

дат добри темпове на рас-

теж в строителството 

през 2009 г. На този фон 

единственото изключе-

ние е Унгария, но нейните 

икономически трудности 

започнаха още преди кри-

зата. България също сре-

ща трудности, но по-мал-

ки. Това се влоши наскоро 

Много сме горди и щастливи 

от факта, че КСБ е не само 

член на FIEC, но и организация, 

която много активно отстоява 

принципите на бизнеса. 
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Инж. Франк Хупертц, директор на  

„МЦ-Баухеми“  ЕООД:

Искаме нашите 
продукти да се 
произвеждат от 
българи за българи

Г-н Хупертц, бихте 
ли представили вашата 
фирма и да ни разкажете 
малко повече за работа-
та ви в България?

„МЦ-Баухеми” е средно-

голяма фирма в областта 

на строителната химия. В 

нея работят над 1600 съ-

трудници по целия свят. 

Ние сме от сектора на хи-

мическата индустрия, но 

сме специализирани в сфе-

рата на строителството 

и доставяме продукти из-

ключително за строител-

ния бранш. Активната ни 

дейност в България започ-

на през 2006 г., основно в 

бетоновия бранш - доста-

вяме суровините, от които 

бетонът се изработва. На-

шата цел е трансфер на 

знания, искаме да развием 

ноу-хау в нашата българ-

ска фирма. Стратегията 

ни предполага, че сделки 

се правят между хората, 

личният контакт е много 

важен и трябва винаги да 

има човешко отношение 

в бизнеса. Нашата цел 

не е само да доставяме 

материалите тук, а да 

доставим ноу-хау и тех-

нология за направата на 

тези материали, с които 

нашите продукти да се 

произвеждат от българи 

и за българи. Сега искаме 

да създадем няколко центъ-

ра в България, с български 

сътрудници, които да осъ-

ществят нашите идеи, и в 

крайна сметка да постиг-

нем главната цел - да от-

крием наше производство 

в България.

Мечтата на българи-
на е да има добри пътища 
като германските магис-
трали например. Вие как 
го постигате?

Началото е сложено 

преди 60 години и с раз-

витие на технологиите 

и ноу-хауто се стигна до 

идеите как да бъдат на-

правени тези пътища в 

Германия. Искам да отбе-

лежа, че собствеността 

на пътищата и мостове-

те в Германия е държавна, 

стойността им възлиза на 

над 80 млрд. евро. И едно 

такова народно богат-

ство изисква да се грижиш 

за него.

Вие сте член на КСБ, 
как един чужд инвести-
тор се чувства тук, как 
работите, какво е ниво-
то на сътрудничество 
и има ли нещо, което да 
препоръчате?

За периода, в който 

ние развиваме дейност 

във вашата страна, ус-

пяхме да развием делови 

отношения с колегите от 

КСБ. Искам да подчертая, 

че миналата година в Гер-

мания се проведоха „Дни 

на бетона”, на които при-

съства и голяма българска 

делегация. Нашите отно-

шения се развиха в дълго-

срочно сътрудничество, 

насочено към навлизането 

на българския бизнес в дъл-

бочина в производството 

на бетона. Ние искаме да 

ви помогнем и вие да да за-

почнете да правите таки-

ва хубави пътища, каквито 

има в Германия, и след 10 

години да се возим по един 

хубав аутобан в България и 

да се радваме на комфорта 

от доброто му качество.

България е една от 
най-критикуваните ев-
ропейски страни по отно-

шение на корупцията. Вие 
като чужд инвеститор, 
работещ от няколко го-
дини в България, имате ли 
усещането за корупция, 
която да ви притиска?

Не! За трите години 

тук, в България, не съм 

срещнал нито един такъв 

случай, всичките ми прежи-

вявания и целият ми опит в 

България, всичко, което ми 

се е случило, не потвърж-

дава това, което пише в 

българските медии. Този 

нихилизъм не мога да го 

разбера! За разлика нега-

тивния ми опит в това от-

ношение в други страни...

Като казахте медии... 
КСБ започва издаването 
на в. „Строител”, който 
е наследник на най-стария 
български вестник. Какво 
ще ни пожелаете?

Желая ви да имате мно-

го читатели, страници, ко-

ито да бъдат интересни 

за строителите в Бълга-

рия, материалите да са на 

високо професионално ниво 

и да станете български 

вестник с европейски вид.

Ренета Николова

   на финансова и икономическа криза
поради спирането от Ев-

ропейската комисия на 560 

млн. евро по програма ФАР 

и поради замразяването на 

големи инфраструктурни 

проекти.

Строителните пазари 

на западноевропейските 

страни изглеждат като 

цяло по-чувствителни към 

последиците от финансо-

вата криза и икономиче-

ския спад. Важно е да се 

отбележи, че трудности-

те, които изпитват от-

делни страни, не се дължат 

системно на финансовата 

и икономическата криза. 

Една след друга стра-

ните членки предприемат 

собствени възстановител-

ни планове. Трябва да се от-

бележи обаче, че има малко 

свежи пари в тези планове.

Германия например ще 

изразходва между 17 и 18 

млрд. евро от 50 млрд. евро 

за модернизация на феде-

ралната, регионалната и 

местната инфраструкту-

ра.

Във Франция мерките, 

предвидени в националния 

възстановителен план, са 

за обществени доставки, 

инфраструктура, изграж-

дане и жилищно строител-

ство.

В Испания наред с други 

мерки ще бъдат отпуснати 

8 млрд. евро на местната 

власт, за да започнат нови 

обществени проекти. Цел-

та е да се създадат 200 

хил. работни места в сек-

тор, които е загубил хиляди 

работни места от минала-

та година.

Великобритания, Ир-
ландия, Белгия, Италия 
също са избрали да инвес-

тират в обществената 

инфраструктура, за да 

подкрепят икономиките си 

в съответните възстано-

вителни планове.

Действия, които се 
очакват в подкрепа на 
бранша

� Ускоряване на по-

литическите решения и 

действия, включително и 

получаване на необходими-

те разрешения: бързи ре-

шения и спешни действия 

по проекти, които може да 

започнат без повече отла-

гане, са особено необходи-

ми;

� Инвестиране в сек-

тори, които бързо могат 

да създадат много работ-

ни места;

� Задържане и по въз-

можност разширяване при-

лагането на намален ДДС в 

целия строителен сектор;

� Завършване на про-

екти, които са в процес на 

реализация;

� Инвестиране в ин-

фраструктура, като се за-

силва участието на част-

ни капитали, и ускоряване 

на процедурите;

� Приоритетно разви-

тие на инфраструктурни 

проекти;

� Насърчаване на част-

ните инвестиции във въз-

становяването и ремонта 

на сгради;

� Ускоряване на публич-

ните процедури за достав-

ки и за вземане на решения, 

разрешения, сертификати, 

за да се ускори започване-

то на широкомащабни об-

ществени проекти;

� Ускоряване достъпа 

до финансиране (особено 

за малките и средните 

фирми);

� Осигуряване на бър-

зо плащане на публичните 

договори.

Завършването на ин-

фраструктурните проекти 

е важно за националното, 

регионалното и местното 

икономическо развитие. 

Много от тях имат поло-

жително въздействие вър-

ху съседни сектори, те са и 

лост за цялата икономика.

Извод

В страните членки 

на ЕС ще има забавяне в 

строителната активност 

през 2009 г., което ще про-

дължи и през 2010-а. Като 

се имат предвид мерките, 

предприети от ЕС и стра-

ните членки за подпомага-

не на широкомащабните 

инфраструктурни проекти 

и за насърчаване на енер-

гийната ефективност на 

сградите като решение 

на кризата, най-засегна-

тата строителна област 

е новото строителство, 

където търсенето сил-

но намалява. Малките и 

средните предприятия 

също ще са изложени на 

икономически неуспехи по-

ради липса на ликвидност, 

забавяне на плащания и 

намаляване или отменяне 

на поръчки. Строително-

инженерните компании, 

обратно, се очаква да се 

възползват от обществе-

ните инвестиции, предви-

дени за широкомащабните 

инфраструктурни проекти 

в повечето национални 

възстановителни планове.

Каквито и положител-

ни перспективи да има 

за различните възстано-

вителни планове, те ще 

станат реалност само 

ако държавната власт 

осигури незабавно при-

лагане на тези планове. 

Наред с другите мерки 

властите трябва да уско-

рят процедурите по начин, 

който гарантира честна 

и прозрачна конкуренция. 

Строителната индустрия 

е квалифицирана и готова 

за това.

Инж. Франк Хупертц

Венелин Терзиев - зам.-председател на КСБ, и Светослав Глосов 
- председател на ОП на КСБ, София

Инж. Франк Хупертц, 
Яна Шутен и инж. 
Жасмина Венкова

Снимки Камен Влахов

Снимки Камен Влахов
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Започнаха фалитите на 

малки агенции за недвижи-

ми имоти в столицата и в 

морските ни градове. Тези, 

които запазват равнове-

сие в несигурната среда, 

оцеляват благодарение на 

сделките си с наеми. Дру-

ги избират да се слеят с 

бившите си конкуренти. 

Някои от по-големите ком-

пании също срещат пробле-

ми, но сякаш основните не-

приятности са налице при 

тези, които се занимават 

с ваканционни имоти. 

Агенциите  
във Варна и Бургас

В района на двата чер-

номорски града през 2008 г. 

са работили над 1400  аген-

ции. Фалирали са около 7% 

от тях само до началото на 

февруари. До края на годи-

ната броят им ще намалее 

поне с още 30%, смятат 

експерти.

Проблеми имат и някои 

от по-големите компании, 

работили предимно с чуж-

денци до момента. Много 

от агенциите избират да 

се обърнат към франчай-

зингова дейност в бранша, 

защото това предполага 

оцеляване. 

Заради рестриктивния 

банков режим хората са се 

преориентирали към наеми-

те, но въпреки това спад 

има и в този сегмент. Тър-

сене все пак има, но в опре-

делени граници – интерес 

има към малки жилища с ни-

ски разходи за консумативи. 

А тези, които разполагат 

със собствени средства, 

очакват цените да спад-

нат още и не купуват.

Има и по-мрачен сцена-

рий, според който фалит  

очаква 50% от агенциите 

на пазара. 

Със 7% поeвтиняха дву-

стайните апартаменти в 

строеж в центъра на Варна 

за последните 12 месеца. 

В момента в тази част 

на морската ни столица 

офертите са в широки гра-

ници - от 704 до 1480 евро 

за единица площ. 

К р и з а т а  т е п ъ р в а 

ще се усети, коменти-

рат хора от бранша. 

До  края  на  годината  

имотните сделки ще на-

малеят в пъти. Агенциите, 

които са се издържали пре-

димно от търговия с вакан-

ционни имоти, едва ли ще 

дочакат по-добри времена. 

Много от тях бързат да се 

преориентират. Но това не 

е толкова лесно. Брокерите 

коментират, че отдръпва-

нето на британските и ир-

ландските купувачи е сри-

нало пазара по морето. 

Високите лихви по кре-

дитите карат компании-

те да се отказват от бъ-

дещите си инвестиции в  

очакване кризата да отми-

не.  Брокерите коментират, 

че отдръпването на бри-

танските и ирландските 

купувачи е сринало пазара 

по морето. Нестабилната 

ситуация ще остане поне 

до края на годината, смята 

Лъчезар Искров, председа-

тел на „Национално сдруже-

ние недвижими имоти”. На 

пазара ще останат добри-

те професионалисти. Опи-

тът също е от значение. 

Падането на цените е до-

бра новина за всички, които 

имат свободни средства. 

„В момент на криза цените 

на имотите, които са с ре-

ална стойност, ще се запа-

зят” - казва Лазар Божов от 

„Поларис Билдинг”.  

Планинските курорти

"Кризата тепърва ще 

се усети в планинските 

ни курорти. В Банско, Пам-

порово и  Боровец купуват 

само руснаците. Но никой 

не знае докога ще про-

дължи тяхната инвазия и 

затова прогнозите биха 

били нереалистични", каз-

ва Елена Константинова, 

управител на "ЕРА Ин-

вест".  Според нея преза-

строяването е сред причи-

ните за отлив на клиенти. 

Високите лихви също са 

от значение за инвести-

тори и купувачи. „В Банско 

имаше временно затишие 

в самото начало на годи-

ната. В момента настъпи 

оживление. И това, разби-

ра се, ни радва” – допълва 

Константинова. 

Ситуацията в София

„Сделките, които се 

сключват, са с почти 25% 

по-ниска цена от цените 

през 2008 г. Има райони, в 

които тенденциите за по-

нижаване са по-сериозни, 

както е в Зона Б-5, Б-18, 

"Лозенец" и „Иван Вазов”. 

Ако един апартамент е обя-

вен за сумата 65 хил. евро, 

неговата продажна цена 

обикновено пада до 60 хил. 

евро”, коментира Любомир-

ка Атанасова от офис „Обо-

рище” на агенция АДРЕС. 

Много от работещите 

в сектора живеят със спо-

мените от миналите годи-

ни, но силната конкуренция 

и слабият пазар вече сла-

гат край на розовите съ-

нища. 

 През 2009 г. най-търсе-

ни ще продължават да бъ-

дат двустайните жилища 

в по-крайните квартали,  

очакват специалистите. 

”Към момента в София 

рязко спада търсенето на 

ново строителство. Па-

нелни апар-

т а ме н т и 

почти не 

се търсят. 

В момента 

за същите 

цени могат 

да се наме-

рят имоти 

ново стро-

ителство. 

Никой не се 

интересува 

и от имоти 

„ на  зеле -

но" - смята 

Дора Доцева от агенция 

„Юпитер”. Тя е на мнение, 

че цените в центъра ще се 

задържат високи, поевти-

няването едва ли ще надви-

ши 5%. Очаква се жилища-

та в престижните райони 

да вървят между 1100 и 

1700 евро за кв. м. Веро-

ятно в южните квартали 

цените ще бъдат в грани-

ците на 1050 - 1250 евро 

за единица площ. В "Лозе-

нец", където все още има 

свръхпредлагане, цените 

на жилищата вече са с 8 % 

по-ниски, което прави око-

ло 150 евро на кв.м спрямо 

края на миналата година. 

 Офертните цени в 

почти всички квартали на 

София отчитат спад още 

през втората половина на 

2008 г. Въпреки това сред-

ните цени на квадратен ме-

тър остават над 1000 евро 

и в настоящия момент. За-

белязва се значителен спад 

и при сключените сделки 

с имоти в престижните 

квартали на София.  

Определящи за успе-

ха на пазара на имоти ще 

бъдат принципно най-ва-

жните неща за жилищата: 

инфраструктура, местопо-

ложение, достъп и концеп-

ция на проекта. Търсенето 

на среден и висок клас жили-

ща ще продължи да намаля-

ва, защото потенциалните 

купувачи имат трудности 

с достъпа до финансира-

не. „Купувачите познават 

пазара по-добре, отделят 

особено внимание на всеки 

детайл и не бързат. Има 

толкова много сайтове за 

имоти, обяви във вестници 

и в специализирани изда-

ния, които им помагат да 

бъдат наясно с цените. На 

пазара в България и Европа 

ще останат само хората 

с опит и професионализъм.  

Вече е време да се полагат 

усилия и да се отделя нуж-

ното внимание на клиента, 

включително и за детайли” 

– разсъждава Пламен Ан-

гелов от „М - П Пропърти 

Груп”. 

 
Банките

Фалитите в България 

са следствие от случило-

то се в САЩ и Европа. „Ако 

последваме примера на 

Испания и Естония, не ни 

очакват добри времена” – 

коментира Лъчезар Искров 

от  „Национално сдружение 

недвижими имоти”. 

Пазарът на имоти у нас 

се оказа сред секторите, 

които са най-засегнати 

от икономическата криза в 

световен мащаб. Причина-

та в последните месеци да 

се сключват все по-малко 

сделки за покупка и продаж-

ба на имоти е силно затруд-

неното кредитиране от 

страна на банките. Оказва 

се, че не само потребители-

те са разчитали на банков 

кредит за покупка, но и мно-

го инвеститори, които зам-

разиха строителните си 

планове. За да получим сега 

заем, трябва да отговаряме 

на много повече условия в 

сравнение с миналата годи-

на, като например да имаме 

сигурна работа и колкото 

се може по-висок доход. По 

отношение на ипотечни-

те кредити в момента по-

вечето банкови 

институции из-

искват клиентът 

да финансира 50 

и над 50% от жи-

лището, което 

смята да купува, 

а  не както пре-

ди време, когато 

заем можеше да 

се отпусне и само 

при 20-30% осигу-

рена от бъдещия 

собственик сума. 

По тази причина 

към ноември ми-

налата година се наблю-

дава понижение от 80% на 

отпуснатите ипотечни 

кредити в сравнение със съ-

щия период на предходната. 

Пазарът ще продължи да 

се движи основно от тези, 

които имат възможност 

да плащат в брой, както и 

от лизингови схеми и други 

гъвкави начини на плащане, 

предложени от строители 

и инвеститори.  

В имотния сектор 
кризата се задълбочава

Дария Илиева

Стройко 2000: Епизод 32
 

Строителното  из -

ложение „Стройко 2000” 

затвори врати за 32-ри 

пореден път.  Любопи-

тен факт е, че индексът 

„2000” , който се съдържа 

в името, е дошъл от биз-

нес очакванията за ново-

то хилядолетие, когато 

преди 16 години органи-

заторите очаквали  успех 

и перспективи не само за 

„Стройко”, но и за бранша 

въобще...

В рамките на една 

седмица купувачи, спе-

циалисти и бизнесмени 

успяха да коментират 

богатия асортимент на 

около 600 фирми. Тази го-

дина компаниите бяха  по-

малко, призна арх. Здравко 

Гочев, организатор на из-

ложението. Това се дължи 

частично на кризата, коя-

то регистрира браншът. 

Въпреки това осемте 

етажа на НДК, площите 

пред двореца  задържаха 

вниманието пред щандо-

вете и инсталациите на 

български производители 

и фирми - дистрибутори 

на продукти за строи-

телството. 

„Стройко 2000” е тър-

говско изложение за архи-

тектура, строителство 

и обзавеждане и затова 

строителните фирми, ко-

ито се представиха, бяха 

малко. Основно внимани-

ето беше насочено към 

търговските компании, 

специализирани в широкия 

спектър – от строител-

на химия до обзавеждане 

и текстил, от съоръжения 

за външна реклама до въ-

жета и градински мебе-

ли. Интерес имаше и към  

щандовете за дограми, 

ВиК продукти, окачени фа-

сади, нови материали за 

хидро- и топлоизолации. 

Енергоспестяващите и 

екологичните решения 

за строителство отново 

бяха традиционно водеща 

тема.  

Прогнозата, че поне 

20 хил. души дневно ще по-

сетят фоайетата на НДК 

в рамките на панаира, се 

оправда. Посетителите, 

според арх. Гочев, могат 

да се разделят в четири 

групи: такива, които са 

дошли само да разгледат, 

други, които купуват, спе-

циалисти, които искат да 

се запознаят с новости-

те, и предприемачи, които 

използват изложението, 

за да правят бизнес и да 

сключват сделки. И тази 

година изложението беше 

добра възможност да се 

избере нещо добро на по-

ниска цена.  

Силвия Николаева

Снимки Камен Влахов
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Иво Папазов и бендът на режисьора Емир Кустурица 
ще свирят заедно в Лондон

Ансамбъл „Българе“ прави уникално турне в Русия и САЩ

Британците ще ста-

нат свидетели на бал-

кански ураган. Очаква се 

сдържаните обитатели 

на мъгливия Албион да бъ-

дат сгорещени от микса 

между „краля на сватбар-

ската музика” Иво Папа-

зов-Ибряма и „No Smoking 

Orchestra“ на известния 

филмов режисьор и ком-

позитор Емир Кустурица. 

Мистър Кларинет и 

К у с т у р и ц а 

ще предста-

вят на 9 май 

в Лондон съв-

местния си 

репертоар в 

една от зали-

те на лондон-

ския комплекс 

B a r b i c a n 

Centre. 

Обявено-

то шоу вече 

предизвика оживление 

сред британците. Още 

в първите дни бяха про-

дадени повече от 600 би-

лета. Залата вероятно 

ще бъде малка за всички 

фенове на балканския ри-

тъм. 

Иво Папазов е познат 

и обичан във Великобри-

тания. Хората се стичат 

на неговите концерти за-

ради уникалната смесица 

от балкански фолк и джаз 

импровизации, заради ди-

намиката и постоянната 

промяна на ритъма. На 9 

май преди 2 години Ибря-

ма и неговата група изне-

соха концерт в академия 

„Алингън”. Иво Папазов е 

свирил и в някои от най-

добрите клубове в Лон-

дон, а през 2005 г. спечели 

наградата „BBC 3 World“.

За двете си госту-

вания в Русия и САЩ из-

вестната фолклорна фор-

мация е избрала различни 

спектакли. Гостуването 

на ансамбъла е свърза-

но с „Годината на Бъл-

гария в Русия”. „Българе” 

представи пред руската 

публика историческия 

спектакъл „България през 

вековете”. Спектакълът 

е мащабна българско-ру-

ска продукция, в която 

танцьори от двата на-

рода заедно разказват 

четиринайсетвековната 

история на България.

Спектакълът беше 

изнесен на руски език, ко-

ето го направи по-разби-

раем за руската публика.

Уникалното предста-

вление търси общото в 

историческата съдба на 

двата народа. На 26 март 

2009 г. ансамбълът изне-

се концерт в гр. Чебокса-

ри, а на 28 март 2009г.– в 

Москва, в залата на Те-

атъра на Руската армия. 

„Българе” ще предста-

ви на Бродуей своя спек-

такъл „Това е България”. 

Американската премиера 

е предвидена за 11 ап-

рил в зала „Peter Norton 

Symphony Space". Очаква 

се на българската вечер 

да се стекат много бъл-

гарски емигранти, както 

и сънародници, които са 

прославили страната ни 

зад граница. Американ-

ското турне на ансамбъ-

ла ще бъде в дните около 

Великден и ще включва 

Чикаго, Вашингтон и Бос-

тън. 

Интересното е, че 

България и нейният фолк-

лор са показани от глед-

ната точка на чужденец, 

който открива за себе 

си българския фолклор. 

Представени са седемте 

фолклорни области в Бъл-

гария: Родопите, Северна 

България, Добруджа, Ма-

кедония, Шоплука, Стран-

джа и Тракия.

С помощта на музи-

ката и танца са пред-

ставени  истори ята, 

традициите, културата 

и трудната историческа 

съдба на българите. 

Оркестърът от на-

родни инструменти е 

подкрепен от симфоничен 

оркестър, а композиции-

те са с класически аран-

жимент.

Дария Захариева

Историците твърдят, 

че на мястото на днешния 

мегаполис е имало древно 

тракийско селище още 2700 

години пр. Хр. Градът се е 

казвал Сердика, по името на 

тракийското племе серди, 

което го основава.

„Расте, но не старее” е 

девизът, който столичният 

град повече от столетие 

въплъщава в реалност. 

София е разположена 

на един от най-древните и 

оживени пътища на Европа, 

свързващи Запад и Изток. 

Градът е приковавал внима-

нието на различни култури 

и цивилизации, които са 

оставили многобройни сви-

детелства за бурно минало 

и разцвет. 130 години след 

провъзгласяването й за 

столица на България, София 

е многоцветен европейски 

град, в който древността е 

оставила своите неподра-

жаеми щрихи. 

По времето на Римска-

та империя Сердика става 

стратегическа крепост и 

важен административен 

център за Балканите. Им-

ператор Траян укрепва гра-

да с масивни каменни стени 

и му дава името на своя род 

– Улпия Сердика. Констан-

тин Велики обиква града, 

наричайки го „моят Рим”. 

Хилядолетната история на 

днешната българска сто-

лица е изпъстрена с добри 

и тежки времена. Градът 

е плячкосван от варвари и 

опожаряван десетки пъти. 

През IХ век, по времето на 

кан Крум, Сердика, наречена 

вече Средец, влиза в грани-

ците на Първата българска 

държава. Градът продължа-

ва да бъде стратегически, 

административен и култу-

рен център през идващите 

столетия. Името София бъ-

дещата столица получава в 

края на ХIII век. По време на 

Руско-турската освободи-

телна война София намира 

жадуваната свобода в сту-

дената утрин на 4 януари 

1878 г. По това време гра-

дът е наброявал едва 11 600 

жители. Година по-късно 

строителите на младата 

българска държава обсъж-

дали кой български град да 

бъде избран за столица. 

Трите кандидатури били 

Търново, София и Пловдив. 

Човекът, който има 

основен принос за изби-

рането на София, е проф. 

Марин Дринов. Неговите 

аргументи в полза на града 

издържали критиката на 

поддръжниците на другите 

две кандидатури. 

В запазена кореспон-

денция между проф. Дри-

130 години от провъзгласяването на София за столица 

нов и Константин Иречек 

- бъдещ главен секретар 

на Министерството на на-

родното просвещение, два-

мата учени и политици при-

ветстват възможността 

София да стане българска 

столица заради средищно-

то си положение и възмож-

ността да се разрасне и 

развие. 

С идеята на Марин Дри-

нов са съгласни и повечето 

от видните по това време 

български общественици, 

както и княз Дондуков, кой-

то оглавява временното ру-

ско управление на България. 

В едно от писмата си 

князът изтъква страте-

гическите предимства на 

София като столичен град. 

Учредителното народно 

събрание, което заседава 

във Велико Търново, избира 

на 3 април 1879 г. София за 

главен административен, 

политически и обществен 

център на България. Хиля-

долетният град е провъз-

гласен за столица на но-

воосвободената българска 

държава. В началото на 

ХХ в. в София се пренасят 

много бежанци. Това налага 

създаването на план за гра-

да през периода 1934–36 г. 

Основанието за негово-

то създаване е силното не-

доволство на гражданите 

от хаотичното развитие 

на столицата. За кратко 

време София придобива 

модерен за времето си ев-

ропейски облик с добре из-

градена и подредена градо-

устройствена структура. 

В периода на 60-те до 

средата на 80-те години на 

XX век София е столица на 

социалистическа България. 

В града се стичат още по-

вече хора. За да се посрещ-

не огромният поток, се 

строят набързо еднотипни 

комплекси. 

Днес София е европей-

ски град, който съперни-

чи на другите европейски 

столици. Така идеята на 

строителите на съвремен-

на България се превърна в 

реалност. 130 години София 

„расте, но не старее”. 

на БългарияСнимка Камен Влахов
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Bulgarian Construction Chamber 

Traditions and modernity

The main objectives of the Chamber are:
- identification and transparency of the activities of persons 

who perform construction works;
- improvement of construction activities management and 

increase of the responsibility of the builder for the quality of 
the building structure;

- protection of the interests of construction services users;
- raising respect and increasing the qualification of its 

members.

Arbitrary jurisdiction – 
quick, cheap and effective

Arbitration is an out-of-

court method for solving legal 

disputes of one or several 

persons defined by the will of 

the parties. It is an alternative 

to public justice and is an 

act of the voluntary private 

justice.

Arbitrary procedure is 

an out-of-court claiming 

process based on a contract 

for arbitration, called an 

arbitrary agreement. Its legal 

consequences are equal 

to those of a legal decision 

made by a state court.

Arbitration is a supreme 

act of the dispositive origin 

of jurisdiction.

Ulrich Petzold, General Director of FIEC 

in a special interview for “Stroitel” newspaper

You have huge potential for 
investment

If we do not defend  
ourselves, nobody will do

The trinity – investors- 
construction designers-builders

A talk with architect Petko Iovchev, Chairman of the 

Managing Board of the Chamber of Architects in Bulgaria

The Chamber should start 

working better in the conditions 

of crisis. The municipality 

and the state should realize 

that they need us and the 

companies should filtrate in 

some way. It takes time. First, 

our members should know that 

the Chamber exists and there 

is an established order in it. 

The Chamber is the face of 

this sector.

The Construction business  
needs efective anti-crisis measures

Eng. Simeon Peshov, 

chairman of the Bulgarian Construction Chamber

Minister of Regional Development Republic of Bulgaria

and Public Works Sofia, March 2009

Construction design 

is a sphere which 

always creates 

challenges. And at 

present, though we 

are in the conditions 

of an investment withdrawal, I am a moderate 

optimist that the current stagnation will 

pass over in a few months. The moment is 

suitable for architects to turn more attention 

to architecture competitions, to increase 

quality...

Еng. Valentin Valev,  

chairman of the regional office in Varna

We are very proud and happy of the fact that 

the Bulgarian Construction Chamber is not 

only a member of FIEC but an organization 

which very actively defends its business 

principles.

The main problem at 

present is the impact 

of the global financial 

and economic crisis 

on the construction 

sector.

The members of the 

Bulgarian Construction 

Chamber should realize 

that we exist. The 

Chamber is the face of 

the construction sector

Prof. Ognyan Gerdjikov, Chairman of the Arbitrary 

Court to the Bulgarian Construction Chamber

The  Ma rch  ed i t i o n 

o f  ‘B u lga r i a  B u i l d i ng 

We e k ’  i s  t a rge t e d  a t 

companies showing heavy 

const ruct ion machines 

but the part icipat ion of 

const ruc t ion  mater ials 

producers is  not  to be 

unde rest imated .  They 

pa r t i c i pa t e  w i t h  t he i r 

complete products range.

T h e  c o m p a n i e s 

that part ic ipated in the 

exhibit ion were from 20 

countries.

Travel in the  
construction  
paradise

‘Bulgaria Building Week’ 

presented many innovations in construction

The construction 

industry is in the 

unique position to 

take the European 

economy out of the 

current recession by 

increasing demand and 

quickly creating new 

jobs.

Dear Mrs Nikolova,

Dear colleagues,

I t  i s  my  g reat  p leasu re  to 

express my hearty congratulations 

on the occasion of the start of the 

specialized issue of the Bulgarian 

Construction Chamber, the “Stroitel” 

newspaper.

I  would l ike to address the 

edi tors and the whole creat ive 

team of the newspaper and wish 

you would win recognit ion as a 

competent publication presenting 

the achievements of the construction 

sector in Bulgaria.

As a publication of the Bulgarian Construction Chamber, you will 

contribute to the quick informing of the workforce in the construction 

sector, in construction design, architecture and infrastructure building.

Reflecting the good business practices in our country, we hope 

that you will assist in improving the image of Bulgaria in national and 

foreign investors and popularize it as a place more attractive for living 

and more promising for business development.

Let “Stroitel” newspaper impose new standards in journalism and 

take its deserving place among the important and competent society 

of builders in our country.

I wish you on behalf of the Ministry of Regional Development and 

Public Works and on behalf of myself great success.

Good luck!                                                                                   

  Assen Gagauzov

FIEC (The Euro-pean 
Construction Industry 
Federation) was created 
in 1905. It represents via 
its 33 national Member 
Federations in 28 countries 
construction enterprises, 
pe r - fo rm ing  al l  so r t s 
o f  bu i ld ing  and  c i v i l 
engineering activities. The 
Bulgarian Con-struction 
Chamber is a full member 
of FIEC since 2008.

The event  was held 

under the sign of energy 

e ff i c i ency,  wh i ch  was 

particularly stressed. More 

companies stake on energy 

saving products, it became 

clear by the representatives 

of the companies exhibiting 

at ‘Bulgaria Building Week’.

We left the exhibition 

satisfied as we saw that the 

spirit of creation remains 

even in critical times. We 

shall come back in April 

when the exhibi t ion for 

Interior Design begins. We 

can say to everybody who 

has not visited ‘Bulgaria 

B u i l d i ng  We e k ’ ,  “ You 

missed a lot”…  

“Stroitel” newspaper is not 

published for the first time, it 

actually is restored – a tradition 

is recovered in the history 

of Bulgarian builders. It is 

important that we should know 

what the Bulgarian builders 

were since khan Omurtag. 

As khan Omurtag’s Column is 

the symbol of the Bulgarian 

Construction Chamber. We 

can see it on the first page of 

the new newspaper. Except 

from a historical view we 

have to imagine our country 

in the future. That is why the 

newspaper should reflect the 

situation in times of crisis as 

well as, tracing the history, 

to imagine how this sector 

would be looking like outside 

the crisis. With our labor, with 

the efforts of politicians the 

crisis will pass over as many 

such situations in the history 

of Bulgaria and in the world 

history. I am sure we shall 

go ahead again. Through the 

newspaper we should build 

the future as our builders 

imagine it, not in general 

terms.
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Ръцете на 
строителя

Те не са като другите ръце. Не са 

като ръцете на пианиста - фини, с дъл-

ги, изящно изваяни пръсти. Не са като 

ръцете на хирурга - премерено точни в 

животоспасяващите си движения. Не 

са като ръцете на учителя - нежно мил-

ващи и едновременно с това строги 

към учениците. Ръцете на строителя 

са грубо честни - когато се здравис-

ваш с тях, те не ти се изплъзват вяло 

като умряла риба. Те те хващат с цяла-

та си напрегната сила и кипящ живот. 

Разтърсват те, докато те събудят от 

летаргията на навика и инерцията при 

здрависване с друг човек. Карат те да 

усетиш цялата непринудена открове-

ност на тези ръце. Да усетиш грубите 

грапавини на мазолите. Да усетиш гън-

ките на вдълбалите се в плътта порез-

ни рани, причинени от острите ръбове 

на арматурното желязо. Да усетиш ре-

лефните следи, останали от изгаряща-

та вар, от грубия цимент, от студения 

вятър и от огнения пек на слънцето. 

Да усетиш цялата истина на борбата 

с безмилостния живот, инкрустирана 

до болка върху кожата на тези ръце. 

Борбата с границите на човешките 

физически възможности и умората, с 

капризите на природата, с кратките 

срокове на времето за строеж, със 

Смъртта дори, която дебне хищно от 

шеметната височина на скелетата...

Такива са ръцете на строителя.

Ръце, на които можеш да вярваш и 

да разчиташ. Които ще се протегнат, 

за да те хванат, и няма да те изпус-

нат. Здрави мъжки ръце, лапи с жили, 

напрегнати като опъната арматура, 

и пръсти, стискащи като клещи. Ръце 

инструменти, които градят, творят, 

съзидават не просто строежи, а Жи-

вота. Бъдещето!

Тези ръце искам да стисна, за да 

повярвам, че не съм сам и има останали 

още честни и силни мъже на този свят.

ПЪРВА СТРАНИЦА

Под главата    60 лв./кв.см 

Колони вдясно и вляво  50 лв./кв.см 

ЧЕТВЪРТА СТРАНИЦА
Цяла страница  2500 лв.

ТРЕТА СТРАНИЦА
Цяла страница   2000 лв.

Половин страница  900 лв.

1/4 страница  600 лв.

ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ 
Цяла страница   1800 лв. 

Карета с различна големина 

(минимален обем 40 кв.см) 13 лв./кв.см 

РУБРИКИ 
над главата - 8 кв.см    230 лв. 

под главата - 10 кв.см   250 лв. 

PR МАТЕРИАЛИ

PR материал страница 1600 лв. 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 
„Стройко 2000“ и Международен панаир Пловдив

 

Цяла страница  1500 лв. 

1/2 страница 1000 лв. 

 

ВЛОЖКА 
Влагане на вложки и

флайъри в целия тираж 0.30 лв./бр.

Обемни отстъпки

2 публикации   2%

3 публикации   3%

4 публикации   5%

5 публикации   8%

6 публикации   10%

7 публикации   12%

8 публикации   16%

9 публикации   18%

10 публикации   20%

11 публикации   22%

12 публикации   24%

� Специална отстъпка за членове на КСБ

� Всички цени в тази тарифа са в български лева и без начислен ДДС

� Отстъпки за рекламни агенции – 10%

� Допълнително фиксиране на реклама до определени рубрики 15%  

� Рекламните карета и страници се подават във формат – EPS, ТIFF, JPEG (резолюция 200 dpi)

� Цветове CMYK

РЕКЛАМНА ТАРИФА

Петър Донкин

Реклама - Явор Симов
моб. тел.: 0887 50 74 37

тел. 02 / 8062912

Редакция
София, бул. Драган Цанков 2

тел: 02 / 806 29 29; e-mail: vestnikstroitel@abv.bg
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КАНАЛ 1

ПЕТЪК
06:45 - Денят започва - сутрешен 

блок 09:35 - Здраве 10:00 - Телепазарен 
прозорец 10:15 - Дързост и красота - 
тв филм /2224 епизод/ 11:00 - Парла-
ментарен контрол - пряко предаване 
от НС 14:15 - Под дъгата - различните 
наши деца 14:45 - Атлас. Сълзите на Ви-
ракоча 15:15 - Вкусът на живота с Васа 
Ганчева 16:00 - По света и у нас 16:10 
- Новини на турски език 16:40 - 13+ /
тийнейджърски магазин/ 17:20 - Све-
тове - филм за Националния конкурс за 
живопис, скулптура и графика 18:00 - По 
света и у нас 18:25 - Седмо чувство - 
семейна игра 18:55 - София в архивите 
- документален филм 19:50 - Златните 
песни на „Златният Орфей 20:00 - По 
света и у нас 20:30 - БНТ такси 
20:50 - Панорама с Бойко Василев 
21:50 - 50 години БНТ. 1970 21:55 
- Тържествен концерт в чест на 
130 години от провъзгласяването 
на София за столица на България 
23:25 - По света и у нас 23:35 - Евро-
визия 2009 - клипове на песните 23:40 
- Клиника на третия етаж - тв филм

СЪБОТА
 07:10 - Здраве /п/ 07:35 - Мелоди 

- анимационен филм 08:25 - Чудното 
пътуване на Нилс Холгерсон с дивите 
гъски - анимационен филм 08:50 - За 
животните с любов 09:20 - Добър ден, 
господин Жасмин - детска образова-
телна поредица 09:50 - Чудният свят на 
Дисни 10:15 - Всички пред екрана 11:00 
- Памет българска с проф.Божидар Ди-
митров 12:00 - По света и у нас 12:15 
- Евробългари 12:25 - Спортни новини 
12:35 - Бразди 13:05 - Иде нашенската 
музика - фолклор 13:50 - Минута е много 
- тв състезание 14:45 - Уроци по родо-
любие 15:30 - Уолт Дисни представя. 
„Хана Монтана" и „Магьосниците от 
Уейвърли Плейс" - тв филми 16:25 - Фут-

бол. „Черно море"/Вн/ - Левски, среща от 
първенството на „А"ПФГ - пряко преда-
ване от стадион „Тича" /Варна/ 18:30 - В 
кадър. НАТО на 60 19:00 - НАТО - 5 от 60 
/специално студио за годишнината на 
Алианса/ 19:45 - Лека нощ, деца!. Дим, 
Дам, Дум 19:50 - Златните песни на 
„Златният Орфей 20:00 - По света 
и у нас 20:50 - 50 години БНТ. 1970 
20:55 - Шоуто на Канала 21:45 - 
Свободна територия - игрален 
филм 

НЕДЕЛЯ
07:00 - Анимация 10:00 - Непозна-

та земя 10:30 - Вяра и общество с Горан 
Благоев 11:00 - Неделно матине. Симфо-
ния №1 от Йоханес Брамс, в изпълнение 
на Виенската филхармония, диригент 
Херберт фон Караян 11:55 - В неделя 
с... /епизод 30/ 12:00 - По света и у нас 
12:30 - В неделя с... /епизод 30/ 15:30 
- Световен шампионат по мотокрос 
МХ1-МХ2/жени/, пряко предаване от Се-
влиево 17:00 - Теглене тиражите на ТОТО 
2 и Втори ТОТО шанс 17:25 - Спортна 
треска 18:00 - Злостър - Черното вле-
чуго - тв филм /8 епизод/ 18:25 - Фонд 
БНТ. Клуб „НЛО 19:15 - Средновековните 
крепости на Източните Родопи. Осман-
ското нашествие - документален филм 
19:45 - Лека нощ, деца!. Дим, Дам, Дум 
19:55 - Златните песни на „Златни-
ят Орфей 20:00 - По света и у нас 
20:50 - Нагоре с краката - игрален 
филм /САЩ, 2003г./ 22:40 - По све-
та и у нас 22:50 - Евровизия 2009 
- клипове на песните 23:00 - Шоу 
„Елит" - предаване за шоубизнес 23:30 
- Нощни птици

bTV

ПЕТЪК
06:50 - "Тази сутрин" - информа-

ционно предаване 09:30 - "Бон Апети" 
10:00 - "Часът на мама" - токшоу 11:00 
- "Господарката на Троя" - сериал, еп. 9 

12:00 - bTV Новините 12:30 - "Шоуто на 
Слави" /п./ 13:30 - "Лицето на другата" 
- сериал, еп. 43 14:30 - "Буря в рая" - се-
риал, еп. 138 15:30 - "SMS" - сериал, еп. 
33, 34 16:30 - "Горчиво" - шоу за младо-
женци 17:00 - "Клетва за отмъщение" 
- сериал, еп. 94 18:00 - "Комиците" /п./ 
- комедийно шоу 19:00 - bTV Новините 
20:00 - "Двама мъже и половина" 
- комедиен сериал 20:30 - "Ала-
минут" 21:00 - "Комиците" 22:00 
- bTV Новините 22:30 - "Шоуто на 
Слави" 23:30 - "В името на роди-
ната" - част 5, Екшън, минисериал

СЪБОТА
00:30 - "SMS" /п./ - сериал, еп. 33, 

34 01:30 - "Господарката на Троя" - сери-
ал, еп. 9 02:30 - bTV Новините /п./ 03:00 
- "Лицето на другата" /п./ - сериал, еп. 43 
04:00 - "Бон Апети" /п./ 04:30 - "Горчиво" 
/п./ 05:00 - "Часът на мама" /п./ 06:00 - 
"Физиотоника 06:30 - "Най-смешните 
животни и хора на планетата 07:00 - 
Детски клуб Дисни. "Приключенията на 
Мики и Доналд" - сериал, еп. 33, 34 08:00 
- Детски клуб Дисни. "Крякаща тайфа" - 
сериал, еп. 22 08:30 - "Кой е по-по-най-" 
- детско шоу с водещ Бате Енчо 09:30 
- "Бон Апети" - кулинарно предаване с 
Иван Звездев 10:00 - "Огледала" - пре-
даване за мода и стил с водещ Радост 
Драганова 11:00 - "Търси се..." - токшоу 
с водещи Меги и Нели 12:00 - Формула 
1. Квалификации - пряко от Сепанг, Ку-
ала Лумпур 13:00 - "Кумът" - Комедийна 
драма, Италия, 1998 г., Режисьор. Пупи 
Авати, В ролите. Диего Абатантуоно, 
Инес Састре, Дарио Кантарели, Чинция 
Масколи, Уго Конти, Нини Салерно, Кар-
мела Винсенти и др. 15:00 - "Монк" - се-
риал, сезон 5, еп. 11 16:00 - "Разбулените 
тайни на магията" - магическо шоу, еп. 3 
17:00 - "Море от любов" /избрано/ - то-
кшоу с водещ Наталия Симеонова 18:00 
- "Сеизмограф" - предаване за полемика 
и анализи с водещ Светла Петрова 
19:00 - bTV Новините. централна еми-
сия 20:00 - "Сезонът на буквите" 

- Драма, САЩ, 2005 г., Режисьо-
ри. Скот Макгий, Дейвид Сийгъл 
, В ролите. Ричард Гиър, Жюлиет 
Бинош, Флора Крос, Кейт Босуърт 
22:00 - bTV Новините - късна еми-
сия 22:30 - "Операция Слава" - то-
кшоу с водещ Росен Петров 23:30 
- "Форсмажор" - Трилър-драма, 
САЩ, 1998 г., Режисьор. Джоузеф 
Рубен, В ролите. Винс Вон, Хоакин 
Финикс, Ан Хечи, Дейвид Конрад

НЕДЕЛЯ
07:30 - Детски клуб Дисни. 09:00 

- "Сблъсък" - сутрешно ток шоу 10:30 
- "Отпечатъци" - коментарно ток-
шо11:30 - Формула 1. Старт - пряко 
от Сепанг, Куала Лумпур 14:00 - "Шоу 
на лед" - развлекателно шоу 15:00 - Ча-
сът на NG - "Тайните на историята. 
Пътуванията до Луната" - научно-
популярен филм 16:00 - "Зона Спорт" 
16:30 - "Междузвездни войни. Войната 
на клонингите" - анимация еп. 9 17:00 
- "Новинарят" - Комедия, САЩ 19:00 
- bTV Новините  20:00 - "Война 
на световете" - Научна фантас-
тика, САЩ  22:10 - bTV Новините 
- късна емисия 22:40 - "Без дре-
хи" - развлекателно шоу 23:10 - 
"Шепот от отвъдното" - сериал, 
сезон 2, еп. 11

ПЕТЪК
 07:00 - "Здравей, България" 09:30 

- "На кафе"  11:30 - "ВИП БРАДЪР 12:00 
- "Календар" 12:30 - "Господари на ефира"  
13:00 - "Страсти на леда" - сериен филм 
14:00 - "Забранена любов" - сериен филм 
:/п/ 14:30 - "Блясък" - сериал 15:30 - "Сре-
ща с Джордан" - сериал 16:30 - "Забра-
вени досиета" - сериал, 4 сезон 17:30 - 
"Часът на Милен Цветков"  18:00 - "ВИП 
БРАДЪР новини 18:15 - "Сделка или не" 
19:00 - "Календар"20:00 - "ВИП 
БРАДЪР"  21:00 - "Стани богат"  
22:00 - "Забранена любов" - сериал 

22:30 - "Господари на ефира" 23:00 
- "Календар" 23:15 - "Лудото куче и 
Глория" - с уч. на Робърт Де Ниро

СЪБОТА
07:30 - Детски анимационни сери-

али 09:30 - "Животните представят 
..." - предаване на НТВ 10:00 - "Манха-
тън трио" - сериал 11:00 - "С аромат на 
маргаритки" - сериал 12:00 - "Календар" 
12:15 - "Пазарен навигатор" - предаване 
за икономика 12:30 - "Мисия Моят Дом 
13:00 - "Пълна промяна" - реалити шоу 
14:00 - "Клюкарката" - сериал 15:00 - 
"Баровци" - сериал 16:15 - "Клюки" - с 
уч на Кейт Хъдсън, Ерик Богосян и др. 
18:00 - "Емигранти" - предаване на НТВ 
19:00 - "Календар" 19:45 - "Тема-
та на Нова 20:00 - "ВИП БРАДЪР"  
21:00 - "Крейзи ТВ" - комедийно 
шоу 22:00 - "Горещо"  23:00 - "Ка-
лендар" 23:15 - "Доказано жив" - с 
уч. на Мег Раян, Ръсел Кроу и др.

НЕДЕЛЯ
07:30 - Детски анимационни сери-

али 12:00 - "Календар"  12:15 - "Бъл-
гария: различната"12:30 - "Бетовен" 
- с уч. на Бони Хънт, Дейвид Духовни 
14:15 - "Кое е това момиче?" - с уч. 
на Мадона, Грифин Дън 16:00 - "Ще 
танцуваме ли?" - с уч. на Ричард Гиър 
18:00 - "На четири очи" 19:00 - "Ка-
лендар" 19:45 - "Темата на Нова 
20:00 - "ВИП БРАДЪР"  21:00 
- "Лъжльото" - с уч. на Джим 
Кери, Дженифър Тили 22:40 - 
"Календар" 23:00 - "Забравени-
те"- с уч. на Джулиан Мур и др.

Ю

ПЕТЪК
00:00 - Рали "Португалия" - Но-

вините преди старта 00:30 - Кеч: 
Класически мачове от WWF 01:30 
- Кеч: "Тази седмица в WWE 02:00 - 
Рали "Португалия" - Новините преди 

старта 09:30 - Снукър: "Чайна оупън", 
пряко 12:30 - Футбол, Световни квали-
фикации: Обзор 13:30 - Снукър: "Чайна 
оупън", пряко 17:30 - Тенис, WTA: Турнир 
в Маями 19:00 - "Евроголове уик-
енд 19:30 - Футбол, Световни 
квалификации: Турция - Испания 
20:15 - Футбол, Световни квали-
фикации: Франция - Литва 21:00 
- Снукър: "Чайна оупън

СЪБОТА
00:00 - "Евроголове уикенд 00:30 - 

"YOZ 00:45 - Рали "Португалия" - Обзор 
на първия ден 01:15 - Снукър: "Чайна 
оупън 09:30 - Снукър: "Чайна оупън", 
пряко 12:30 - "Евроголове уикенд 13:00 
- Футбол, Световни квалификации: 
Турция - Испания 13:45 - Футбол, Све-
товни квалификации: Франция - Литва 
14:30 - Снукър: "Чайна оупън", пряко 
17:30 - Спортна гимнастика: Евро-
пейско първенство, пряко 19:30 - Те-
нис, WTA: Турнир в Маями, финал, 
пряко 21:30 - Конен спорт: "Глобъл 
чемпиънс тур" Арецо 22:45 - Сну-
кър: "Чайна оупън

НЕДЕЛЯ
00:30 - Рали "Португалия" - Обзор 

на втория ден 01:00 - "Нокаут 02:00 - 
Канадска борба: Национална лига 02:30 
- Рали "Португалия" - Обзор на втория 
ден 09:30 - Лека атлетика: Маратон на 
Париж, пряко 12:15 - Автомобилизъм: 
Серии "Льо Ман" Каталуня, пряко 13:00 
- Супербайк: Гран При на Испания, пряко 
13:45 - Автомобилизъм: Серии "Льо Ман" 
Каталуня, пряко 14:15 - Суперспорт: 
Гран При на Испания, пряко 15:00 - Ко-
лоездене: Обиколка на Фландрия, пряко 
18:00 - Вдигане на тежести, Европейско 
първенство: Категория до 58 кг (жени), 
пряко 19:00 - Спортна гимнастика: 
Европейско първенство 20:00 - 
Вдигане на тежести, Европейско 
първенство: Категория до 56 кг 
(мъже), пряко 22:00 - Снукър: "Чай-
на оупън", финал

Тетевен е домакин на 
Второто държавно 
първенство по 
планинско бягане 

На 5 април (неделя) в Те-

тевен ще се проведат Вто-

рото държавно първенство 

по планинско бягане и 9-ото 

издание на планинското бя-

гане „Тетевенски върхове” 

под надслов „Ако не бях до-

шъл в Тетевен, и аз щях да 

остана чужденец в майка 

България”. Старт-финалът 

е на централния площад 

„Сава Младенов” от 9.30 ч. 

до 14.00 ч. В националната 

спортна проява ще вземат 

участие юноши и девойки - 

младша и старша възраст, 

мъже и жени. Организатори 

са Българската федерация 

по лека атлетика (БФЛА), 

Община Тетевен и Софий-

ският спортен клуб „Шампи-

он”, съобщиха организато-

рите на събитието. Целта 

е да се излъчат държавните 

шампиони в дисциплините 

за различните възрасти и 

да се определи съставът на 

националния отбор за Вто-

рото балканско първенство 

по планинско бягане, което 

ще се проведе на 31 май в 

Тетевен. За различните 

възрастови групи маршру-

тът е от 2 до 12 км, а кон-

тролното време за пробега 

е от 30 до 90 мин. Релефът 

на трасето е полупланин-

ски, начупен, с изкачвания и 

спускания. Трасето започва 

от централния площад в Те-

тевен, качва местността 

Боева могила, оттам към в. 

Червен, след това се спуска 

към Манастирска река, ми-

нава край манастира „Про-

рок Свети Илия” (ХIII–ХIV 

в.), след това продължава 

до Хаджистаневата къща 

(1862 г.), завива при църква-

та "Всех светих" (1846 г.) и 

финишира пред сградата на 

общината. Четирикиломет-

ровият маршрут е маршру-

тът и на предстоящата 

Балканиада по планинско 

бягане. Организаторите са 

предвидили подкрепителен 

и освежителен пункт на пл. 

„Сава Младенов” и контро-

лен и подкрепителен пункт, 

локализиран над местност-

та Боева могила. Първият 

старт ще бъде даден от 

президента на БФЛА До-

бромир Карамаринов, който 

е член на ръководството 

на Европейската федера-

ция по планинско бягане и 

член на комисията за про-

веждане на състезанията 

на световната федерация. 

Главен съдия на състезани-

ето е деканът на Спорт-

ната академия "Васил 

Левски" и председател на 

републиканската съдийска 

комисия по лека атлетика 

доц. Апостол Славчев. В 

състезанието са заявили 

участие около 200 атлети 

от 30 състезателни клуба в 

страната. Класиралите се 

на първите три места във 

всяка възрастова група ще 

бъдат наградени с медали 

от БФЛА. Община Тете-

вен ще награди с парични 

премии класиралите се до 

5-ото място. Наградният 

фонд е осигурен от предсе-

дателя на организационния 

комитет и кмет на община 

Тетевен - Николай Павлов. 

Второто държавно първен-

ство по планинско бягане и 

9-ото издание на планинско-

то бягане „Тетевенски вър-

хове” са генералната репе-

тиция за провеждането на 

Балканиадата по планинско 

бягане в Тетевен по същия 

маршрут на 31 май 2009 г., 

с която Тетевен ще канди-

датства за домакинството 

на Световното първенство 

по лека атлетика - планин-

ско бягане, през 2011 г.

ФИА ВСЕ ОЩЕ ОЧАКВА ОФИЦИАЛНОТО СТАНОВИЩЕ 
НА ОТБОРА НА „ТОЙОТА”

Париж, Франция - Международната автомобилна 
федерация (ФИА) обяви, че все още очаква официално-
то становище на отбора на „Тойота” за наказанието 
на Ярно Трули. Както е известно, пилотът бе наказан 
с прибавяне на допълнителни 25 секунди към време-
то му от Гран при на Австралия. Санкцията бе зара-
ди непозволено изпреварване на Люис Хамилтън при 
наличието на кола за сигурност на пистата „Албърт 
Парк”. След като научиха решението, от „Тойота” 
заявиха, че ще го обжалват. От офиса на автомо-
билната централа обаче обявиха, че това не се е 
случило. Вчера вечерта представители на отбора 
заявиха, че искат да подадат протест. Стюардите 
им напомниха, че подобно нещо не е предвидено в 
правилника.

От „Тойота” имат 48 часа, за да решат какво ще 
правят”, обяви човек от офиса на ФИА. Междувре-
менно световният шампион Люис Хамилтън призна, 
че командата за пропускането на Трули е дошла от 
бокса на Макларън. „Движех се зад Ярно, когато той 
изпусна 15-ия завой и мина по тревата. Намалих кол-
кото можах, но минах пред него. После от бокса ми 
наредиха да го пусна”, разясни англичанинът.

Ярно Трули

Маршрутът

Материалът е подготвен с любезното съдействие на 

www.cross-bg.net
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Кризата подмина седмицата 
на модата в Кастилия и Леон

По време на  

Седмицата на 

модата в Кас-

тилия и Леон, 

Испания над 30 

испански дизай-

нери  и  модни 

къщи представи-

ха своите колек-

ции за есен-зима 

2009-2010 в дефи-

лета и търгов-

ска зона. Колек-

циите включват 

дамски, мъжки и 

детски облекла, 

бельо, аксесоари 

и козметика. Над 

130 журналисти 

и  в н о с и т е л и 

от 37 държави 

п р и с ъ с т в а х а 

на събитието. 

Кризата изобщо не се усе-

ти, а организацията беше 

отлична. Основен спонсор 

са местните власти, кои-

то целят да подпомогнат 

растежа на фирмите от 

модния бранш в Кастилия 

и Леон и да постигнат све-

товна известност на Сед-

мицата на модата, която 

се провежда вече за десети 

път.

Проведе се и конкурс за 

най-добър млад дизайнер, в 

който се състезаваха 10 

участници. Победителката 

получи 6000 евро и стипен-

дия за обучение в институ-

та за дизайн „Марангони” в 

Италия.

България посреща 
официалната марка на модния 
канал Fashion tv - I LOVE FASHION
Пловдив е първият град, който 

ще посрещне диамантеното 

лого на I LOVE FASHION

I  love Fashion ( „Аз 

обичам мода”) - офици-

алната модна марка на 

световния телевизио-

нен канал FASHION TV, 

стъпва на българския 

пазар. 

Фешън лейбълът I 

love Fashion е дело на 

прочути дизайнери от 

всички краища на све-

та. Пловдив пък е пър-

вият български град, в 

който е открит магазин 

на FASHION TV с дрехи 

на I love Fashion. Той се 

помещава в новопостро-

ения търговски център 

Mall Plovdiv на адрес ул. 

”Перущица” 8.  

Колекцията пролет/

лято на I love Fashion 

превръща всяка дама в 

диаманта на вечерта. 

Характерът на дрехите 

е закачлив и предизвика-

телен. От тях лъха се-

ксапил и съблазън. Сти-

лът е изчистен, семпъл 

и подчертава женстве-

ността на  тялото, 

следвайки неговите из-

кусителни линии. Облек-

лата са изработени от 

висококачествени ма-

териали, които гаран-

тират комфорт и усе-

щане за „втора кожа”. 

Великолепна, шикозна, 

бляскава, звездна, зас-

лепителна и изискана – 

в това цели да превърне 

всяка дама първата ко-

лекция на I love Fashion. 

„Маркам”  в 
Страната на 
изгряващото 
слънце

Със своите традиционни участия и успехи в 

последните няколко години на модните форуми 

в Европа, като Collection Premiere в Дюселдорф, 

Collection Premiere в Москва, Fashion Premiere в 

Залцбуг, Order start – Виена, Styl – Бърно, Showroom 

- Амстердам, CIFF - Копенхаген, и други, „Маркам” 

се налага като лидер в сегмента на луксозните 

дамски облекла. На носителя на най-престижните 

отличия на Академията за мода – „Златен Мерку-

рий” 2006 за моден бизнес и високо качество в про-

изводството на облекло и на „Златна игла” 2008 

за Модна къща на годината, в края на март пред-

стои представяне на изложението We are Europe 

по време на Fashion week в Токио, Япония, с най-но-

вата колекция – есен-зима 2009/2010. За участие 

там са селектирани 40 доказани марки от Стария 

континент, като при подбора са взети предвид 

качеството на продуктите, опитът и традициите 

в международни изложения и ревюта в цяла Евро-

па, финансовата стабилност на фирмите и не на 

последно място, иновативността и дизайнът на 

моделите.

Паралелно с разширяването на дистрибутор-

ската мрежа в Европейския съюз и Русия, където 

има вече 17 представителства, водещата българ-

ска модна къща реализира активна политика за 

предлагане на своите продукти и на родния пазар. 

Тези дни „Маркам фешън” открива още два търгов-

ски обекта в градовете Варна и Шумен като част 

от развитието на своята национална програма по 

франчайзинг. 

Програмата включва откриването на нови 12 

обекта през първото полугодие, с което фирмени-

те магазини у нас ще станат 27. Същевременно 

компанията подготвя откриване на монобрандови 

обекти по същата програма в Швейцария, Порту-

галия, Русия и Украйна.

В приветливите и в изискан стил магазини но-

вата колекция на „Маркам фешън” – пролет 2009, 

очаква своите първи купувачи. 

Страницата е подготвена с любезното съдействие на 

www.fashion.bg

Снимки Александър Нишков

Силвия Кабаиванова
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Кувейт – раят на черното злато
Кувейт !  Още като 

кацнеш на летището, усе-

щаш ориенталското спо-

койствие, присъщо за тази 

част на света. В същото 

време осъзнаваш, че то 

се дължи не на липсата 

на живот и динамика, а на 

добре подредения и орга-

низиран живот. Е, и на до-

волството на един народ, 

който е достатъчно бо-

гат, за да живее безгриж-

но и спокойно. Кувейтско-

то население е малко под 

1 млн. души, а общо в дър-

жавата живеят около 2,5 

милиона. Местните рабо-

тят само по няколко часа 

на ден, но само те имат 

право да бъдат държавни 

служители. Останалите 

са обслужващият персо-

нал на страната – работ-

ници от Индия, Пакистан, 

Шри Ланка, Бангладеш. Ло-

гиката е свързана с това, 

че Кувейт се очертава 

за всички държави като 

стратегически, финансов, 

търговско-икономически и 

инвестиционен партньор. 

Кувейт представлява една 

малка територия, еколо-

гически катастрофирала 

през1990 г., когато Садам 

Хюсеин запали всички кла-

денци. Страната иска да 

развива туризъм, но няма 

туристи, иска да привлича 

инвестиции, но няма зако-

нодателство. Системата 

е държавен монополизъм и 

протекционизъм. Съгласно 

тяхното законодателство 

не може да има фирма, ко-

ято да е регистрирана 

в Кувейт и да не е 51% 

собственост на кувейт-

ски гражданин. Затова 

е особено развито екс-

портното инвестиране. 

Кувейтците консумират 

всичко, защото нищо не 

произвеждат – всичко се 

внася, търговията работи 

на пълни обороти. Те са на 

1-во място по закупуване 

на „Ферари”, „Порше”, „Ма-

зерати”, „Ламборджини”. 

Цената на литър бензин 

е около 20 цента - дизел 

почти няма, защото никой 

не управлява дизелови ав-

томобили. Имат развита 

социална политика – ин-

вестират много в здраве-

опазването, в образовани-

ето, въпреки че младите 

хора нямат мотивация да 

учат. За местните обра-

зованието е безплатно, 

както и домашните те-

лефони, токът и водата. 

Не плащат и данъци. За 

да развиваш бизнес с тях 

обаче, трябва всичко да е 

истинско и добре изпипа-

но, защото те проверяват 

всичко чрез американски и 

западноевропейски ком-

пании. Самата държава е 

направена по американски 

образец. Красиви и инте-

ресни сгради, широки бу-

леварди, много зеленина, 

която се поддържа по без-

упречен начин. Издръжка-

та на едно дърво на година 

струва около 10 хил. дола-

ра. Проблемът с водата е 

решен чрез обезсоляване-

то на морската вода. Са-

мите кувейтци не обичат 

много да спортуват. Това 

е и основната причина, 

както и тежкият климат 

и прекомерното хранене, 

населението да е едно от 

най-болните в света. Про-

центът на заболеваемост 

от диабет е висок, което 

пък води до наднормено 

тегло, сърдечно-съдови за-

болявания, болести на оп-

орно-двигателния апарат, 

чернодробни болести. За-

дължително през лятото 

се организира санаториал-

но лечение.

А иначе държавата 

Кувейт тази година ще 

обяви търгове за над 100 

млрд. долара. В тях могат 

да участват страни от 

целия свят. Ще се построи 

цял град от къщи, които 

държавата ще предоста-

ви на бедуини и на част 

от местното население. 

Този проект е за 77 млрд. 

Ще се обявят и търгове 

за строителство на две 

нови рафинерии – едната 

на стойност 14, а друга-

та - 12 млрд. долара. Ще 

започне и строителство-

то на голям мост, който 

да свързва един от голе-

мите острови със сушата 

- проект за около 40 млрд. 

долара. Но за да се участва 

в тези проекти, е необхо-

димо фирмата да има се-

риозен екип от инженери, 

юристи, конструктори, ар-

хитекти и те да са базира-

ни в Кувейт, за да започне 

процесът. Иначе има много 

евтина работна ръка, има 

фирми, които могат да се 

наемат като подизпълни-

тели.

Така дори и по време на 

световната криза инвес-

тициите в бъдещето на 

Кувейт продължават. Има 

и специално създаден фонд, 

в който всяка година се 

превеждат по 20% от при-

ходите от петрол. Кувейт 

произвежда 2,75 млн. баре-

ла петрол дневно. Но прави-

телството добре осъзнава, 

че ще дойде време, когато 

черното злато ще свърши и 

тогава държавата ще бъде 

изправена пред сериозно из-

питание. Затова от фонда 

„За бъдещите поколения” па-

рите се влагат в различни 

инвестиционни фондове в 

целия свят.

Наред с всичките кра-

сиви неща обаче има и 

забрани. Като алкохола 

например. 

П и е н е т о 

и употре-

бата му е 

абсолютно 

забранена 

и се наказ-

ва  много 

сериозно. 

Така  е  и 

съ с  с в о -

б о д н о т о 

о б щ у в а -

не между 

мъжете и 

ж е н и т е . 

Законите 

и за други 

п р е с т ъ -

пления са 

доста строги и най-ва-

жното, те се спазват. 

Затова и престъпност 

тук почти няма. 

Явор Симов

В края на юни Limp Bizkit забиват в София
Надяваме се да видим и Карлос Сантана

В официалния сайт 

на Limp Bizkit София е 

спомената сред места-

та, които бандата ще 

посети в своя Unicorns 

'n' Rainbows Tour 2009. 

Датата, която е отбе-

лязана за България, е 29 

юни, а мястото – ста-

дион „Академик”.

 Limp Bizkit ще посе-

тят столицата като 

част от рок фестивала 

Rock The Balkans, орга-

низиран от „Болкан Ен-

търтейнмънт“. 

Билетите влизат в 

продажба от 10 април, а 

скоро ще има детайли и 

за останалите рок звез-

ди, които ще се вклю-

чат във феста.

Оригиналният със-

тав на L imp B izk i t  е : 

Фред Дърст, Уес Бор-

ланд, Сам Ривърс, Джон 

Ото и DJ Летал. Те се 

завръщат на сцената 

след осемгодишна пауза. 

Дърст и Борланд споде-

лят: 

„ Реши хме,  че  сме 

много по-отвратени и  

отегчени от поп музи-

ката, отколкото един 

от друг .  Независимо 

от това, че поехме по 

различни пътища, раз-

брахме,  че има огро-

мна и уникална енер-

гия точно между нас, 

каквато  другаде  не  

можахме да намерим. И 

точно заради това Limb 

Bizkit се завръща.”

Рокаджиите започ-

ват  световното  си 

турне през пролетта и 

ще участват в различни 

фестивали в Европа.

В обсега на турнето 

попадат мегафестове-

те „Рок Ам Ринг” и „Рок 

Им Парк” в Германия, 

както и участия в Ру-

сия, Украйна и прибал-

тийските страни. 

Limp Bizkit ще заби-

ят за първи път у нас. 

Групата планира и нов 

албум, който ще бъде 

първият им студиен 

проект от 2000 г. до-

сега. 

Верните почитате-

ли на Карлос Сантана 

също се надяват рок ди-

нозавърът да мине през 

България това лято. 

Засега са потвърдени 

изявите му в Истанбул, 

Атина и Белград, съот-

ветно на 6, 8 и 11 юли. 

Дата за участие в Бъл-

гария още не е обявена.

Снимки авторът
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