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Пълното саниране 
намалява разхода 
на енергия 
до 50%

Да се направи промяна в Зако-
на за устройство на територия-
та (ЗУТ), която да регламентира 
понятието „обновяване на жилищ-
ните сгради”, предложиха от Асо-
циацията за реновиране на етаж-
на собственост на кръгла маса на 
тема „За” и „против” частичното 
саниране”, проведена в София, на 
7 април 2009 г. Прегледът на нор-
мативната среда в момента по-
казва, че енергийното саниране 
остава извън обсега на ЗУТ, което 
пречи да се осъществява контрол 
в тази насока.

„Санирането на сгради е срав-
нително нова дейност у нас. Тя 
е свързана с действието на три 
закона – Закона за енергийната 
ефективност (ЗЕЕ), ЗУТ и Зако-
на за управление на етажната 
собственост (ЗУЕС). Те не са 
съобразени един с друг и липс-
ва връзка между тях”, каза Ангел 
Минев, изпълнителен директор на 
Асоциацията за реновиране на ет-
ажна собственост. „Необходима е 
промяна на много места, но това, 

Мариана Корчакова

Инж. Стефан Кинарев 
- председател на КИИП, 
инж. Дичко Прокопиев 
- председател на 
АРЕС, Калин Рогачев 
- зам.-министър 
на Регионалното 
развитие и 
благоустройството

„Социалноотговорните 
фирми ще направят всичко 
възможно да съхранят ква-
лифицираните си работни-
ци, като се откажат от 
част от планираната си 
норма на печалба.”

 „Да се ангажираш с 
определен тип обществе-

на дейност в строителния 
бранш, значи да си подгот-
вен, да имаш правото да 
си агресивен... Защото на 
обществената позиция ти 
изграждаш доверие, което 
струва скъпо!”

на стр. 12

Енергийната ефективност – 
тема с продължение

което в момента обсъждаме, е да 
се поиска обвързване на ЗЕЕ със 
ЗУТ”, добави той. ЗЕЕ постановя-
ва задължение на собствениците 
на сгради, по-големи от 1000 кв. м, 
да извършват енергийно обслед-
ване и да предприемат мерки за 
енергийна ефективност. Оттук 
нататък собственикът на сгра-
дата получава този документ, но 
той няма никаква обвързаност 
със ЗУТ, по който да се извърши 
строежът. „В тази връзка ние 
искаме да се направи промяна в 
ЗУТ - да се добави текст, че енер-
гийното обновяване се извършва 
по силата на предписание, дадено 
по ЗЕЕ. По този начин нещата се 
обвързват, като обновяването ще 
се признава за строеж по линията 
на ЗУТ”, добави Минев. Целта е с 
предложените изменения да се по-
стигне желаното регламентира-
не на енергийното обновяване на 
сгради и жилища чрез издаване на 
разрешения за строеж по облекче-
на процедура, без одобряване на 

инвестиционен проект, но след 
представяне на становище на ин-
женер-конструктор, с указания за 
изпълнението. 

Предложението за изменение 
на ЗУТ ще бъде внесено в комиси-
ите на Парламента, за да може да 
бъде обсъдено заедно с промени-
те, предложени от Министерския 
съвет, обявиха от Асоциацията за 
реновиране на етажна собстве-
ност.

„За да се санира целият сгра-
ден фонд в България, са необходи-
ми над 4 млрд. лв.”, подчерта Калин 
Рогачев, зам.-министър на Регио-
налното развитие и благоустрой-
ството, който откри дискусията. 
От 2004 г. има приета стратегия 
за жилищната политика и Нацио-
нална програма за изпълнение на 
тази стратегия. Трета година по-
дред ведомството реализира един 
демонстрационен проект, който 
се оценява като добра практика в 
областта на публично-частното 
партньорство. „Полето на санира-

не дава много възмож-
ности както за хора-
та, така и за бизнеса. 
Особено при тази фи-
нансова криза трябва 
да се търсят ниши, в 
които строителните 

и проектантските организации да 
намерят своята реализация. Това 
може да стане, разбира се, ръка за 
ръка със собствениците, защото 
това са хората, към които е обър-
нат този процес”, каза още зам.-
министър Рогачев.

Всички участници в обсъжда-
нето се обявиха против частично-
то саниране и изтъкнаха своите 
аргументи.

„Това е строителна дейност, 
която се извършва в нарушение на 
действащото законодателство, 
а именно на ЗЕЕ, ЗУЕС и на ЗУТ”, 
изтъкна Ангел Минев. Според него 
липсва възможност за контрол на 
вложените материали. Ако те са 
некачествени или пожароопасни, 
ако цялата процедура протича в 
нарушение на закона за устрой-
ство на територията, сградата 
няма да може да бъде сертифи-
цирана по закона за енергийната 
ефективност. 

на стр. 14

Пламен Иванов  - 
председател на ОП - Пловдив

Финансовата криза има 
и своята стабилизираща 
отрасъла функция, колкото и 
да е странна тази словесна 
постройка. 

Да наложим 
добрите 
строителни 
практики

Българските компании 
и традиционно консервативните 
играчи ще устоят

Развихрилата се (толкова внезапно 
за някои) финансова криза е криза на ал-
чните инвестиционни и банкови играчи 
и по-малко криза на производствата, 
т.е. криза на виртуалната икономика, 
не толкова на реалната

Светът няма да спре да живее в жи-
лища, да кара коли, да се храни, да из-
ползва комуникации, енергия, да ходи във 
ваканции и т.н., просто цените ще се 
нормализират и всички ще станем по-
предпазливи и разумни, когато харчим 
парите си;  на стр. 11

Бизнесът отдавна не се 
дели на мъжки и женски – 
или можеш, или не.

Весела Барбукова, 
строителен предприемач

ИЗДАН И Е  Н А  КА М АРАТА  Н А  СТ РО И ТЕ ЛИ ТЕ  В  Б ЪЛГАРИ Я
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НОВОТО ПРИЛОЖЕНИЕ  

        НА ВОДНАТА ТЕРЗИЯ...

Около 8.30 сутринта в трамвай №7 - 
посока „Борово”, ухае на скъпи парфюми. 
Чувствителният нос усеща отляво дис-
кретния чар на "Живанши", най-вероятно 
от младата дама, която говори по мобил-
ния телефон с офиса си. Отдясно досто-
лепна жена, явно от години вярна на Коко 
Шанел и нейния № 5, наднича във вестни-
ка на седящия пред нея мъж на пенсионна 
възраст. Усещат се и тютюневи нюанси, 
и някакви възбуждащи аромати на млади 
тела, които по-скоро те карат да мислиш 
за края на работния ден...

Сутрин в трамвай №7  пътува новата 
генерация столичани, работещи в ново-
построените офиси   по протежение на 
бул. "България". Старият красноселчанин, 
четвърто поколение софиянец, все още 
с умиление си спомня къщата с асмата, 
когато част от липсващия тогава бул. 
"България" се наричаше "Трайко Китан-
чев", а бул. "Гоце Делчев" си беше "Емил 
Марков"... Старият красноселчанин си 
спомня, че пътуването с трамвая си 
беше повече от приятно, един от ва-
тманите  беше светският лъв  Евгени 
Минчев, хората бяха малко, само седящи, 
мотрисите и тогава се движеха на ин-
тервал от 6 минути.

Сутрин в трамвай №7 е пълно  с хора 
на наемния труд. Внимателни и учтиви, 
но без усмивки, хората са вглъбени в себе 
си и в предстоящия работен ден. Мно-
зинството от тях са строителни работ-
ници, от тихите им разговори се дочува 
турска реч. От торбите им често стър-
чат нивелири, маламашки или накрайници 
на бормашини...

Добре дошли в трамвая са и двете 
руси създания, които по нищо не се от-
личават от посестримите си. Същите 
суитчъри, същият тип слушалки в ушите, 
от които обаче не се чува музика... Но в 

блъсканицата никой не объръща  внима-
ние на другите.  При    резките спирания 
и тръгвания на мотрисата се разнясат 
приглушени благословии.

При внезапното спиране на трамвая 
на кръстовището „Гоце Делчев” и „Бълга-
рия”  обаче става някакво осезаемо раз-
движване. Достолепната жена, която до 
тази спирка преглеждаше "на аванта" 
заглавията в чуждия вестник, изведнъж 
реагира като ужилена, хващайки в собст-
вената си чанта ръката на една от две-
те русички госпожички!

Разправията бе блестяща!...

От възникналата крамола се чуват 
само репликите на младото момиче, ко-
ето, оправдавайки се, кара дамата да 
надникне в чантата й. В чантата й - за 
ужас на дамата! - няма нищо. Опаковка 
дъвки и пакетче хартиени кърпички... От 
репликите тренираното ми ухо ясно дола-
вя трелите на югоизточен диалект. И в 
този момент един от работниците, този 
с двуметровия нивелир в чантата от 
„Билла”, използвайки го  умело като пре-
града, „закова” другата руса мургавелка  
към една от седалките... Другото  стана 
като на кино – с желязна ръка нашият 
майстор хвана ръката на крадлата и я 
принуди да бръкне в един от джобовете 
си. В този момент, пак  като на кино – се 
разнесе звън от телефон с  мелодия от 
„Кръстникът”. „Ужилената” жена направо 
подскочи, това беше нейният телефон.

 Класическото  изпълнение на двете 
джебчийки завърши с пълно фиаско. Стро-
ителят с нивелира слезе на предпослед-
ната спирка. Работният му ден започва-
ше след минути.

За "Тухла четворка" - 
Георги Сотиров

Тухла четворка

Конференцията е в от-
говор на все по-нараства-
щия интерес към ниско-
енергийните къщи, заяви 
при откриването й инж. 
Йордан Николов – предсе-
дател на управителния 
съвет на Българската 
асоциация за изолации в 
строителството (БАИС). 
Един от най-изявените 
специалисти в тази об-
ласт и главен организатор 
на конференцията - проф. 
д-р Димитър Назърски, 
приветства участниците 
и гостите от чужбина. 

Конференцията засяга 
теми, които биха могли 
да намалят необходимите 
инвестиции, коментира-
ха водещи специалисти в 
областта на енергийната 
ефективност. Докладът 
на арх. Антал Сабо от Ун-
гария – „Пасивни къщи в 
Унгария”, представи някои 
аспекти в строителство-
то на пасивни жилища 
в Унгария, където има и 

фондове за пасивни къщи. 
„Между цените за строи-
телството на една къща 
в традиционен стил (мо-
нолитна) и пасивна къща 
(масивно строителство) 
се явява разлика от 300 
евро на кв. м - каза арх. 
Сабо. – Във всяка държава 
има ниша, която може да 

си позволи тази разлика 
в цената.” Ана Камбуро-
ва от Министерството 
на икономиката и енерге-
тиката представи в своя 
доклад новите моменти 
в законодателството в 
България по отношение на 
Закона за енергийна ефек-
тивност. Възможностите 

В Бълга-
рия може да 
б ъ д а т  и з -
градени 3000 
МВт мощно-
сти за про-
изводство на 
енергия от 
вятъра, но за 
половината 
от тях няма 
да бъде наме-
рено финан-
сиране и те 
няма да полу-
чат необхо-
димите раз-
решителни. 
Това показва 
п р о у ч в а н е 
на компания, 
представено на конферен-
ция за енергийна ефектив-
ност и възобновяеми енер-
гийни източници (ВЕИ).

„България е рискова за 
инвестиции и този риск 
се включва в цените на 
кредитите, които са по-
високи в сравнение с пре-
ди година", коментират 
финансисти. 

Анализите показват, 
че ако инвеститорът в 
алтернативна енергия 

покаже стабилен паричен 
поток, е възможно да се 
намалят задълженията му 
до момента, в който цен-
тралата започне работа. 
Особено важни са пре-
ференциалните цени на 
енергията, определени от 
енергийния регулатор. Та-
рифите трябва да са гъв-
кави, а годишната добавка 
към цената на енергията 
да стимулира инвестито-
рите.

Голф игрища в стратегията за 
туризма 

Правителството одо-
бри Национална страте-
гия за устойчиво разви-
тие на туризма в България 
за периода 2009–2013 г. Тя 
задава основните насоки 
за развитие на сектора 
у нас в следващите пет 

Национална конференция „Нискоенергийната 
къща” 

Дария Захариева

за финансиране на проекти 
за енергийна ефективност 
са няколко и на първо място 
това е Оперативна програ-
ма „Развитие на конкурен-
тоспособността на бъл-
гарската икономика”. 

Светла Бонова от „Сей-
нт Гобен Констракшън Про-
дъктс” анализира стандар-
тите за енергоефективно 
и комфортно строител-
ство. Изискванията, които 
се поставят към изолаци-
онните материали, трябва 
да включват и оценка на 
начините за производство 
и доставка на този мате-
риал, като по този начин да 
се направи оценка на цена-
та, на която може да се по-
стигне комфортна сграда.

Арх. Георги Николов от 
„Студио АРХЕ” представи 
различни проекти и основ-
ни принципи при проекти-
рането им, които са взе-
ти предвид, така че да се 
елиминират загубите на 
енергия.

Всички доклади имаха 
за цел да фокусират вни-
манието към проблемите, 
свързани със стандарти за 
финансиране и решения на 
нискоенергийни сгради.

Енергия от 
    вятъра

Тази седмица 
в руската столи-
ца се провеждат 
Дни на София в 
Москва. В програ-
мата на нашата 
бизнес делегация, 
в която участват 
и представители 
на КСБ, са пред-
видени различни 
инициативи – сре-
щи с бизнесмени, 
посещения на отрасли, ра-
ботещи за строителния 
бранш, обмяна на идеи, 

опит и концепции за раз-
витие на взаимноизгодно 
сътрудничество. Церемо-

нията по откри-
ването на Дните 
на София в Мос-
ква се проведе 
в театър „К. С. 
Станиславски и В. 
И. Немирович-Дан-
ченко”. В програ-
мата са предвиде-
ни кръгли маси по 
социални и обра-
зователни теми, 
бизнес срещи в 

посолството на нашата 
страна в Москва, срещи 
по интереси и др.

Дни на София в Москва

На 11 април в Зала 6 
на НДК от 10 до 14 ч за 
втори пореден път Но-
тариалната камара ор-
ганизира „Открити нота-
риални дни” с безплатни 
и анонимни нотариални 
консултации. В услуга на 
обществото нотариуси-
те ще дадат своята без-
възмездна правна помощ, 
като предложат правни 
съвети на нуждаещите 
се. Ще бъде отговорено 
на въпроси от рода на: 
Кой начин да избера, за да 
прехвърля имота на деца-
та си? Какво да очаквам 

при прехвърляне на 
имота ми  срещу 
издръжка и гледа-
не? Мога ли да купя 
имот на името на 
някое от децата 
си? Как да съставя 
саморъчното си за-
вещание? Какви са 
правата и частите 
на моите наследни-
ци?

Като отчита особена-
та нужда от подобен род 
правна помощ за граждани-
те, където проблемите по 
придобиване и прехвърляне 
на имоти, дарения на имо-

ти и други, които корес-
пондират със строител-
ния бранш, тази година в. 
„Строител” подкрепя като  
медиен партньор  инициа-
тивата на Нотариалната 
камара на България. 

Открити нотариални дни

години, като специално 
място в нея е отделено 
на голф туризма. Според 
документа на България са 
й нужни 30 голф игрища, 
които ще направят стра-
ната рай за богатите 
туристи и целогодишна 
дестинация. Строител-
ството им трябва да се 

осъществи чрез публично-
частни партньорства, ко-
ито да се стимулират от 
държавата. В стратегия-
та се описват местата, 
най-подходящи за строеж 
на голф комплекси: Бо-
ровец - Самоков, Балчик 
– Каварна, Поморие, Созо-
пол, Банско, Пампорово.

В. „Строител“ - медиен партньор на 
Нотариалната камара на Република България
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Оперативна програма „Регионално 
развитие” действа в много насоки

„Оперативна програ-
ма „Регионално развитие” 
(ОПРР) е най-добре ра-
ботещата оперативна 
програма, макар че е из-
ключително сложна и дей-
ностите, финансирани по 
нея, са твърде разнообраз-
ни”, заяви Снежина Славче-
ва, зам. главен директор на 
Главна дирекция „Програ-
миране на регионалното 
развитие” към Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството (МРРБ). За разлика 
от останалите оператив-
ни програми, които рабо-
тят в конкретна област, 
ОПРР действа в много на-
соки. Тя подпомага проекти 
в областта на социалната, 
образователната, култур-
ната, пътната, телекому-
никационната инфраструк-
тура, а също и в сферата 
на туризма, транспорта 
и газопреносната мрежа. 
Дейностите, които се фи-
нансират по нея, не се пре-
покриват с дейности по 
други програми, уточниха 
от регионалното ведом-
ство. Например по ОПРР се 
финансират пътища втори 
и трети клас от републи-
канската пътна мрежа, 
както и общински пътища 
в градските ареали. Голе-
мите автомагистрали са 
по Оперативна програма 
„Транспорт”, а общинските 
пътища в селските райони 
се финансират по програ-
мата за развитие на сел-

ските райо-
ни. Подобно 
е и разпре-
делението 
в областта 
на туризма. 
ОПРР финан-
сира обекти 
в общини с 
н ас еле н и е 
над 10 хил. 
ж и т е л и  и 
национални 
паметници 
на култура-
та на тери-
торията на 
страната, а 
Програмата 
за развитие 
на селските райони подпо-
мага локални туристиче-
ски продукти в общини под 
10 хил. жители. 

Финансов ресурс

„Общият финансов ре-
сурс по програмата е 1 
млрд. и 601 млн. евро. Око-
ло 50% от тези средства 
са предвидени за първата 
приоритетна ос по ОПРР – 
устойчиво и интегрирано 
градско развитие в унисон 
с европейската регионал-
на политика за устойчиви 
европейски градове”, обяс-
ни Снежина Славчева. Дру-
гите приоритетни оси са: 
регионална и местна дос-
тъпност, устойчиво раз-
витие на туризма, местно 
развитие и сътрудничест-
во, както и техническа по-
мощ. До момента са склю-
чени 212 договора на обща 
стойност около 472 млн. лв. 

Вече има реално извършени 
плащания на бенефициенти 
по сключените договори, 
които към края на март 
т.г. са около 14 млн. лв.

Бенефициенти

Бенефициенти по про-
грамата са общини, непра-
вителствени организации, 
както и държавни инсти-
туции, определени в про-
грамата като конкретни 
бенефициенти. Например 
Националната агенция 
„Пътна инфраструктура” 
е конкретен бенефициент 
в областта на републи-
канската пътна мрежа, 
Държавната агенция по 
туризъм – в сферата на 
туризма, Министерство-
то на образованието 
– за държавната образо-
вателна инфраструкту-
ра, Министерството на 
здравеопазването – за 

държавните лечебни заве-
дения и т.н.

Обществени поръчки

Обществените поръч-
ки се обявяват и подгот-
вят от бенефициентите, 
които вече имат склю-
чени договори за предос-
тавяне на безвъзмездна 
финансова помощ. Когато 
става въпрос за откри-
та процедура по реда на 
Закона за обществените 
поръчки (ЗОП), Главна ди-
рекция „Програмиране на 
регионалното развитие” 
в качеството си на упра-
вляващ орган осъщест-
вява предварителен кон-
трол на документацията, 
независимо кой е бене-
фициентът. Той обявява 
процедурата след одобре-
ние от тяхна страна, а 
при самото й провеждане 
участват наблюдатели от 

регионалните отдели към 
управляващия орган. Под-
робни указания за изпъл-
нението на договорите са 
публикувани на сайта на 
Оперативната програма 
www.bgregio.eu.

Годишна програма

До края на януари всяка 
година управляващият ор-
ган представя годишната 
си програма, която включ-
ва всички схеми за предос-
тавяне на безвъзмездна 
финансова помощ за годи-
ната. До този момент са 
обявени 16 схеми. Това са 
схеми, свързани с подобря-
ване на образователната, 
културната, социалната 
инфраструктура, с предо-
твратяване на рисковете 
и щетите от свлачища и 
пожари, с рехабилитация и 
реконструкция на пътища, 
с подобряване на градска-
та среда, с междурегио-
налното сътрудничество. 
„В момента подготвяме 
критерии за предстоящо 
обявяване на схема за под-
крепа на туристическата 
инфраструктура с бенефи-
циенти общини”, сподели 
Снежина Славчева. 

Нормативна база

Програмата е раз-
работена и се изпълня-
ва в съответствие със 
сложна нормативна база, 
включваща регламенти-
те на Европейския съюз 
за структурните фондове 
и в частност за Европей-

ския фонд за регионално 
развитие. Тя се базира и 
на редица национални нор-
мативни актове. Това са 
най-вече постановления 
на Министерския съвет 
за процедурите и реда за 
предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ, 
за допустимост на разхо-
дите, за ръководителите 
на инфраструктурни про-
екти и т.н.

Контрол и гаранции за 

прозрачност

След всяка проведена 
обществена поръчка ин-
формацията за избрания 
изпълнител се подава от 
регионалния отдел на 
централно ниво до отдел 
„Мониторинг”, където се 
подготвя списък за всич-
ки проведени обществе-
ни поръчки и за избраните 
изпълнители. „Този списък 
се публикува на нашия 
сайт”, сподели Снежина 
Славчева. По думите й 
това се отчита като до-
бра практика от Европей-
ската комисия и е доказа-
телство за прозрачност. 
Ако бъде констатирана 
нередност, случаят се 
отнася до компетентния 
орган. Обикновено това 
е агенция „Държавна фи-
нансова инспекция”, тъй 
като тя следи за нару-
шенията по ЗОП, а те са 
преобладаващи. „За всеки 
проект в процедура на 
нередност плащанията 
се спират”, добави в за-
ключение тя.

Мариана Корчакова

Местят Агенцията по вписванията в 
квартал „Гео Милев” в столицата

Юрисконсултите и 
представители на сдру-
жения за недвижими имо-
ти се обявиха против 
решението на Министер-
ския съвет за премест-
ване на Агенцията по 
вписвания в нова сграда, 
намираща се на ул. „Елиса-
вета Багряна” № 20 в жк 
„Гео Милев” в столицата. 
Според тях избраното 
място е изключително не-
комуникативно и ще съз-
даде огромни затруднения 
за адвокати, нотариуси, 
юрисконсулти, съдебни 
изпълнители, брокери и 
обикновени граждани. По 
думите им проблемът ще 
стане още по-сериозен 
след преместване на Со-
фийския районен съд на 
бул. „Цар Борис III” № 54 в 
София, на мястото на би-
вшето ГУСВ, както пред-
виждат от Министер-
ството на правосъдието.

„Единственият град-

ски транспорт, който 
стига от Централни хали 
до „Гео Милев” е трамвай 
№ 20. Извън най-нато-
варения трафик дотам 
се стига за 30 минути”, 
обясни Мария Странджан-
ска, председател на Наци-
оналния съюз на юрискон-
султите.

 Организацията на-
стоява незабавно да бъде 
спряно изпълнението на 

сделката за закупуване 
на имота и предвидената 
сума от 24 млн. лв. за из-
граждането на сградата 
да бъде пренасочена за 
построяването на сграда 
в централната градска 
част на столицата.

„Агенция по вписвания-
та има сериозен проблем с 
намирането на сграда още 
от 2006 г., когато се по-
мещаваше на ул. „Панайот 
Волов” на площ от 200 кв. 
м", каза Даниела Митева, 
изпълнителен директор 
на Агенцията по вписва-
нията. Впоследствие цен-
тралното управление и 
службата по регистрация 
се местят на бул. „Алек-
сандър Стамболийски”  
№ 239, което, по думите й, 
също не е добър вариант, 
защото е недостатъчно 
за 160 служители, а и на-
емът е повече от 70 хил. 
лв. месечно. Службата по 
вписванията се намира в 
сградата на бившия Нота-
риат, а по-голямата част 
от архива се съхранява в 
Софийския районен съд. 

От Министерството 
на правосъдието обясни-
ха, че при това положение 
единственото възможно 
решение е закупуването 
на сграда. „След обстой-
но проучване на пазара 
беше избрана сградата 
на ул. „Елисавета Багря-
на” № 20. Тя отговаря на 

изискванията, свързани с 
дейността на Агенцията 
по вписванията. В нея ще 
има близо 1000 кв. м ар-
хивни помещения”, аргу-
ментираха се от Право-
съдното ведомство.

Участниците във фо-
рума са изпратили декла-
рация до всички държавни 

институции, в която на-
стояват да бъде спряно 
изпълнението на това 
решение и да се изготви 
цялостна концепция за 
разположението на съ-
дебните сгради в София, 
която да бъде съобразена 
с изискванията на обще-
ството.  

Мариана Георгиева

Даниела Митева, 
изпълнителен директор на 
Агенцията по вписванията
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Когато лятото вече 
буквално чука на вра-
тата и повечето хора 
планират отпуските си, 
е много логично да се 
зададе въпросът дали и 
тази година трафикът 
до Черноморието ще е 
кошмарен, както мина-
лата, когато отсечка-
та Бургас–Карнобат се 
изминаваше за 3 часа. 

Да, България не може 
да се похвали с пътната 
си инфраструктура. Дъл-
жината на републикан-
ските пътища е 19,425 
км, като само 400 от 
тях са автомагистрали, 
а 82% от цялата репу-
бликанска пътна мрежа 
се състои от второ-
класни и третокласни 
пътища. 

Добрата новина, е че 
Националната агенция 
пътна инфраструктура 
(НАПИ) вече е навлязла 
в зрелия си период и е 
поставила ясно опреде-
лени цели, приоритети и 
амбиции за развитието 
на инфраструктурната 
пътна мрежа в страна-
та. През 2009 г. ще се 
работи основно по про-
екти, които имат оси-
гурено финансиране от 
оперативни програми 
или заеми към Европей-
ската инвестиционна 
банка. 

Още по-добрата но-
вина е, че строителни-
те компании могат да се 
възползват от това, за 
да намалят отрицател-
ния ефект от глобална-
та финансова криза вър-
ху бизнеса. 

Автомагистрали

Един от най-коменти-
раните в последно време 
проекти безспорно е ав-
томагистрала „Тракия”. В 
експлоатация са едва 173 
км от общата дължина, 
която е 368 км. Предстои 
подготовка за изпълнение-
то на Лотове 2, 3, 4, които 
са с обща дължина 116 км 
и обхващат отсечките 
Стара Загора–Нова Заго-
ра, Нова Загора–Ямбол и 
Ямбол–Карнобат. По данни 
на агенцията средствата 
за тези лотове вече са 
осигурени от бюджета, а 
процедурите за избор на 
строителство и надзор 
ще стартират скоро. 

По Оперативна про-
грама „Транспорт” са пла-
нирани 208 млн. евро за 
изграждането на 67 км 
от автомагистрала „Ма-
рица”, 600 млн. евро за 
изграждане на 138 км от 
автомагистрала „Стру-

ма”, 32 млн. евро за 12 км 
обновяване и 16,5 км ново 
строителство на „Кър-
джали–Маказа”, а също 
толкова средства са пред-
видени за пътния възел на 
автомагистрала „Хемус”. 
При изграждането на ма-
гистрала „Струма” в ра-
йона на Кресненското де-
филе е имало проблем от 
екологична гледна точка, 
но сега има нова оценка за 
въздействие върху околна-
та среда. 

Други два проекта са 
изграждането на пътя 
Е-79 - участъка Враца–Бо-
тевград с бюджет от 85 
млн. евро, и Видин–Монта-
на, който е на стойност 
32 млн. евро. 

Според Клаус-Дитер 
Щоле, консултант в НАПИ, 
в седем лота по автомаги-
страли „Тракия”, „Струма” 
и „Марица” може да се ан-
гажират 7 различни фирми 
едновременно или в кон-

сорциум. Така според него 
ще се създаде възможност 
за работа на повече стро-
ители от бранша. 

Публично-частни 

партньорства 

По линия на ПЧП са 
предвидени няколко пътни 
проекта. Предпроектни 
проучвания текат за из-
граждането на автомаги-
страла „Хемус”, вече има 
решение на Министер-
ството на околната сре-
да и водите за участъка 
Ябланица–Велико Търново 
и почти няма пречки за 
търгуването на проекта 
освен необходимите за 
отчуждение на земите 22 
млн. лв.

А в т о м а г и с т р а л а 
„Черно море”, която ще 
свързва Варна и Бургас, 
е основен приоритет на 
Националната стратегия 
за интегриране и разви-

тие на инфраструктура-
та. Нейното изграждане 
е предвидено за периода 
2009-2015 г. В момента се 
разработват концесион-
ните й документи, тя има 
отлични икономически по-
казатели, така че е една 
добра възможност за учас-
тие на бизнеса. 

За изграждането на 
югоизточната част на об-
ходния път на София вече 
има инвеститор, заявил 
интерес. Националната 
агенция пътна инфра-
структура трябва да уве-
доми заинтересованото 
лице за решението си до 
края на юни. 

Два тунела – под Шип-
ка и Петрохан, ще бъдат 
изградени чрез публично-
частно партньорство. За 
първия предстои публику-
ването на покана, но не 
са предвидени средства 
по оперативни програми в 
периода 2007-2014 г. 

Годината на пътищата 

Националната агенция „Пътна инфраструктура“ ще работи само по 
проекти, за които има осигурено финансиране през 2009 г.

Силвия  Радославова
ПРОЕКТ „ТРАНЗИТНИ ПЪТИЩА“

Този проект се финансира от про-
грамата „Държавни инвестиционни 
заеми”. През април т.г. ще старти-
рат следните процедури: 

 
1. Лот 4 – участък от Път II-73 Шу-

мен–Карнобат с дължина 90,470 км
  
2. Лот 5 – участъци от Път I-7 Си-

листра–Шумен с обща дължина 105,887 
км

 
3. Лот 8А – участък от Път I-7 

(пътно кръстовище с Път I-6) – Ямбол 
с дължина 32,600 км

 
4. Лот 12 – участъци от Път I-4 

Велико Търново–п.к. Лясковец, Ястре-
бино–Омуртаг, Пролаз–Търговище, 
Търговище–Белокопитово и рекон-

струкция на пътен възел с обща 
дължина 39,542 км

 
5. Лот 14 – участък от Път II-

86 Асеновград–Чепеларе с дължина 
52,500 км 

 
6. Лот 17 – участъци от Път II-16 

Мездра–Ребърково–Елисейна, Елисей-
на–Своге, Своге–Нови Искър с обща 
дължина 81,940 км

 
7. Лот 18 – участъци от Път II-13 

и II-81 Борован–Кнежа, Петрохански 
проход, Йончеви ханове–Благово с 
обща дължина 49,290 км

 
8. Лот 21 – участък от Път I-9 

Дуранкулак–Каварна с дължина 46,802 
км

 9. Лот 22А – участък от Път II-
84 Юндола–Якоруда–Разлог с дължина 
52,734 км

 
10. Лот 23Б – участък от Път II-62 

Дупница–Самоков с дължина 36,860 км
 

По Проекта за рехабилитация на 
пътища от общо деветте лота през 
април ще стартира процедура за два:

1. Лот 5 - Централен южен регион 
- Рехабилитация на пътни участъци по 
път I-6, III-663 и III-807 с обща дължина 
38,525 км

 
2. Лот 9 - Югоизточен регион - Ре-

хабилитация на пътни участъци по 
път I-9 с обща дължина 61,841 км

ОБЩЕСТВЕНИ 
ПОРЪЧКИ

ПРЕЧКИ  
ПРЕД БИЗНЕСА

Предварителните 
обявления за обществе-
ни поръчки на НАПИ за  
2009 г. са над 200. Пълни-
ят им списък може да 
бъде видян на сайта на 
агенцията www. napi.
government.bg. Целта 
на търга е ясно дефини-
рана от агенцията – да 
се избере фирма, която 
да изпълни поръчката 
качествено, в срок и в 
рамките на предвидения 
бюджет. Най-големите 
рискове при сключване на 
строителните договори 
са: забавени или грешни 
чертежи или инструкции, 
грешна спецификация, за-
бавен достъп до обекта, 
непредвидими физически 
условия, археологически 
находки, забавяния от 
администрацията.  Че-
сто срещани проблеми 
са некачествената рабо-
та, промени в проекта, 
промени в законодател-
ството, форсмажорни по-
следствия, удължение на 
срока за строителство и 
повишена цена на догово-
ра.  Принципът за разпре-
деление на риска е такъв, 
че последиците от него 
трябва да бъдат понесе-
ни от страната, която 
може най-добре да го кон-
тролира или понесе.  От 
страна на организатора, 
какъвто се явява НАПИ, 
се поемат следните ри-
скове: идентификация и 
третиране на дъмпинго-
ви цени, стриктно бюд-
жетиране и осигурени 
средства, проучване на 
пазара преди пускане на 
търга, прозрачност и яс-
нота на процедурата. 

Председателят на 
Камарата на строите-
лите в България - Симеон 
Пешов, вече изрази мне-
нието си, че тръжните 
процедури трябва да при-
ключат най-късно до юни 
месец, защото годината 
е изборна и това ще за-
бави много процесите. 
Според него това би до-
вело до нулева година за 
строителния бизнес и до 
2,5% спад на БВП. Други 
въпроси, които Камарата 
ще постави пред инсти-
туциите в България, са 
за гарантирана пазарна 
среда при конкурсите, 
без дискриминиране на 
европейски фирми и из-
ключване на фирми, които 
се субсидират от държа-
вата, защото така се 
създава лоша среда и за-
блуда пред правителство-
то, че тези фирми са по-
евтини. Важен въпрос, 
особено в условията на 
криза, е внасянето на ра-
ботна ръка извън Европа. 
Това според Пешов е не-
регламентирано и нару-
шава нормалната пазар-
на среда.  Забавянето на 
строителните дейности 
често става и заради 
невъзможността архео-
логическите разкопки и 
изграждането на пъти-
ща да вървят паралелно. 
В момента Софийският 
университет стриктно 
задава график на разкоп-
ките, а Министерството 
на културата дава зелена 
светлина. Инициирането 
на дебати за облекчение 
на тази процедура е край-
но наложително. 
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Летище София показва правилния път
Г-н Лийк, след две го-

дини и половина в Бълга-
рия усещате ли промени, 
свързани с развитието 
на строителството и 
инфраструктурата, и в 
каква посока са те?

Да, наблюдавам та-
кива промени. Когато 
дойдох тук, строител-
ството вървеше с бързи 
темпове и невинаги беше 
добре планирано, напри-
мер по крайбрежието и в 
планините. Сега строи-
телството е по-обмис-
лено и планирано, което 
трябва да доведе до по-
добри сгради и квартали. 
Що се отнася до инфра-
структурата, смятам, 
че може да се направи 
още много. Например жп 
системата преживя мал-
ко подобрения, откакто 
живея тук, което е много 
жалко. Летище София по-
каза пътя, който трябва 
да се следва, въпреки че 
това беше първата зима, 
през която бяхме спокой-
ни, че посетителите на 
посолството от чужбина 
ще могат да пристигнат 
и отпътуват навреме. 
Давам висока оценка на 
подобренията на лети-
щето, например за га-
рантиране на приземява-
не и излитане в мъгливо 
време. Знам, че мястото 
не е най-подходящото за 
летище, но това показва 
какво може да се постиг-
не с решителни усилия.  

Не смятате ли, че 
положителните проме-
ни стават твърде бав-
но?

Винаги сме нетърпе-
ливи и искаме да видим 
по-бърз напредък. Поняко-
га обаче нещата са като 
да гледаш как расте 
дете – когато живееш на 
едно място постоянно, е 
по-трудно да забележиш 
как нещата се подобря-
ват постепенно. Както 
и да е, днес България не-
съмнено е значително по-
добро място за живот, 
отколкото беше преди 
три години, и посоката 
на развитие е положи-
телна.   

Доскоро английски-
те инвестиции в Бъл-
гария бяха предимно в 
обла-стта на строител-
ството и недвижимите 
имоти, но като че ли 
тази тенденция отми-
нава. С какво България 
подплаши британците, 
решили да строят и ку-
пуват имоти у нас?

Въпреки че известен 
брой британски граждани 
наистина закупиха имо-
ти в България, трябва да 
обърнем внимание и на 
инвестициите, направе-
ни от британски фирми 
в страната. Те са много, 
а екипът на Търговския 
ни отдел бе най-анга-

жираният в британско 
посолство в целия свят 
през последните две го-
дини поради интереса, 
показан от британски-
те компании в България. 
Бумът на закупуване на 
имоти в България не би 
могъл да е устойчив – хо-
рата се възползваха от 
привлекателните цени и 
възможности в една нова 
страна-членка на Евро-
пейския съюз.

Интересът на бри-
тански компании да ин-
вестират и  да работят 
в България  нараства 
и това се доказва от 
наскоро направените 
инвестиции от „Петре-
ко/Мелроуз”, „ Юнайтед 
Ютилитис”, ESAB,  „Век-
тър  Мениджмънт”  и 
„Тишман Мениджмънт”. 
Има британски компании, 
които изследват възмож-
ността да инвестират 
в широк обхват от дей-
ности, в енергия от вя-
търа до голф игрища. В 

днешната, изпълнена с 
предизвикателства ико-
номическа среда, чужди-
те инвеститори стават 
по-придирчиви къде да ин-
вестират, тъй като гло-
балното съревнование за 
привличане на инвести-
ции става все по-напрег-
нато. Инвеститорите 
търсят места с предви-
дими макроикономически 
условия, с отворени и 
конкурентни пазари, с до-
бри комуникации и транс-
портна инфраструктура, 
с опростено законода-
телство и квалифицира-
на работна ръка. При-
вличат ги и места с 
прозрачна и ефективна 
съдебна система, които 
провеждат обществени 
поръчки в съответствие 
с най-добрите между-
народни стандарти и 
които показват нулева 

толерантност към ко-
рупцията. България, също 
както Великобритания и 
останалите държави, 
се съревновава за този 
ограничен глобално мо-
билен капитал. Ето защо, 
колкото по-благоприятна 
е бизнессредата по от-
ношение на гореспомена-
тите критерии, толкова 
по-добър е шансът да 
продължавате да привли-
чате чужди инвестиции.   

 
Можете ли да дадете 

съвет как да променим 
картината така, че да 
идват повече страте-
гически инвестиции? 

За някои глобалната 
икономическа криза ще 
създаде възможности, 
тъй като световната 
общност на инвести-
торите ще търси нови 
„хоризонти” и ще реша-
ва къде да вложи парите 
си. Защо България да не 
бъде една от държавите, 
които ще извлекат полза 

от това? Имате най-
ниските данъци в Евро-
пейския съюз, достъп до 
европейския пазар като 
страна членка, добре об-
разована работна ръка 
на все още конкурент-
ни цени, стабилност на 
валутата и подобряване 
на инфраструктурата. 
Това са важни условия, 
които дават увереност 
на инвеститорите и им 
предлагат благоприятен 
бизнес климат. Като 
ахилесова пета оста-
ват добре известните 
проблеми с корупцията 
по високите етажи на 
властта, липсата на 
прозрачност в съдебната 
система и връзките меж-
ду бизнеса, политиката 
и организираната прес-
тъпност. Ако България в 
крайна сметка съумее да 
се справи с тези пробле-

ми, тогава тя наистина 
би могла да се превърне в 
следващия успешен при-
мер в Европа.

С настъпването на 
световната криза стро-
ителните работници са 
сред най-сериозно засег-
натите. Има ли Англия 
работеща практика, ко-
ято да предпазва хора-
та в условията на кри-
за, и бихте ли споделили 
опита с нашите строи-
телни компании, защо-
то наистина е много 
трудно да се задържат 
работни места, когато 
няма работа?

Британската строи-
телна промишленост е 
втората по големина в 
Европейския съюз и пре-
доставя работа на около 
2,1 млн. души. Тя е изклю-
чително разнообразна и 
включва контрактори, 
консултанти, произво-
дители на строителни 
материали и продукти, 
но въпреки това в нея 
преобладават малкият 
и средният бизнес. При 
всяка икономическа криза 
има съкращения и строи-
телната промишленост 
не прави изключение. Ва-
жното е да имате гъвкав 
и мобилен пазар на труда, 
на който служителите и 
работодателите да мо-
гат да реагират на ус-
ловията на пазара, за да 
гарантират създаването 
на работни места там, 
където е необходимо. 
Тази гъвкавост, съчета-
на със справедлива сис-
тема за социална сигур-
ност на приемлива цена, 
трябва да гарантира си-
гурността, от която се 
нуждаят и компаниите, и 
работниците. 

За Великобритания 
е изключително важна 
борбата с изменение-
то на климата. Доколко 
„зелената икономика” е 
приложима в областта 
на строителството?

Строителството е 
традиционно замърсяващ 
бизнес. Затова именно 

този бизнес най-бързо 
разработва и прилага на 
практика нови, енергос-
пестяващи и екологични 
материали. Тези матери-
али, поради растящата 
им употреба, са на все 
по-достъпни цени. При-
мерно, ако една фирма 
строи с такива матери-
али, тя вероятно ще на-
прави по-голяма начална 
инвестиция, но ще по-
строи в резултат една 
енергийноефективна и 
екологична къща, която 
ще продаде на по-добра 
цена. Хората, които ку-
пят тази къща, ще зна-
ят, че тяхната инвести-
ция при покупката ще се 
изплати с намалените 
разходи за енергия и ото-
пление. По този начин и 
строителната фирма, и 
купувачът на къщата пе-
челят. Печели и околната 
среда. Но истинското 
конкурентно предимство 
ще бъде за първия по ве-
ригата. 

Знаем, че всеки биз-
нес, не само строител-
ният,  се стреми към 
по-висока печалба, по-
стигната при по-ниски 
разходи .  И тъй като 
цените на енергията и 
горивата са динамични 
и имат тенденцията да 
растат, бизнесът има 
реална изгода да работи 
с по-малко енергия, като 
инвестира в нови енер-
госпестяващи техноло-
гии и производства.

Има ли отношение 
бурното строителство 
към промените в кли-
мата и как в Англия се 
търси балансът между 
природа и икономически 
растеж?

Не съм съгласен с на-
мека във въпроса ви, че 
околната среда и иконо-
миката са конкуриращи 
се приоритети. Светът 
ще премине към ниско-

въглеродна икономика и 
аз очаквам технологич-
ният прогрес да ни води 
напред. Компаниите, ко-
ито сега въведат тези 
промени и иновации, ще 
имат предимствата на 
първите в новата иконо-
мика и ще извлекат полза 
чрез ускорено развитие. 
Гордея се, че Великобри-
тания и Европейският 
съюз са водещи в тези 
усилия. Например скоро 
посетих ТЕЦ „Марица-
изток” и новите модули, 
които се изграждат там, 
няма да отделят емисии 
на сяра и азотни окиси. 
Това би било смятано за 
невъзможно само преди 
15 години, а сега е тех-
нология, която се при-
лага в световен мащаб 
при новите инсталации. 
И в този момент новите 
нисковъглеродни техно-
логии продължават да се 
развиват. 

 
Има ли отношение 

бурното строителство 
към промените в кли-
мата и как в Англия се 
търси балансът между 
природа и икономически 
растеж?

Като човек от Севе-
роизточна Англия, къде-
то температурите рядко 
падат под 5 градуса през 
зимата и рядко се пови-
шават над 25 градуса 
през лятото, аз се опит-
вам да почивам в по-хлад-
ни места през лятото и 
в по-топли места през 
зимата. Ето защо лично 
аз досега не съм почивал 
в български курорт. В 
България има страхотни 
места, които можеш да 
посетиш и където мо-
жеш да се отпуснеш в 
приятна атмосфера, на-
пример Мелник и Широка 
лъка или околностите на 
Велинград. 

Как  пр ецен ява т е 
възможностите у нас 
за използването на ал-
тернативни източници 
на енергия, за които се 
говори твърде много в 
последно време?

Европейският съюз се 
ангажира да произвежда 
все по-голяма част от 
енергията си от възоб-
новими източници. Сигур-
но стремежът за разно-
образяване на енергийния 
ни микс е правилен, а ско-
рошните проблеми с газа 
в България са ярък пример 
за опасността от това, 
да се разчита прекалено 
много на един-единствен 
източник на доставки. 
България безспорно е 
страната членка на ЕС, 
която е в най-добра пози-
ция да извлече полза от 
възобновимите източ-
ници на енергия. Тя вече 
произвежда значителна 
част от енергията си 
от ВЕЦ и има добър по-
тенциал за биомаса, ге-
отермална, вятърна и 
слънчева енергия.

Елица Илчева

Вторият човек на Кралицата у нас:

Заместник-
посланикът на 
Великобритания Ник 
Лийк е на 37 години. 
От 15 години е на 
служба във Външното 
министерство на 
Великобритания. 
Започнал е кариерата 
си в Отдела по 
европейските 
въпроси. После 
4 години е бил 
втори секретар 
в посолството в 
Унгария. Две години 
е работил като 
първи секретар 
в Постоянното 
представителство 
на Великобритания в 
Брюксел. Ръководил 
е кабинета на 
министъра по 
европейските въпроси 
Денис Макшейн. Лийк 
е на дипломатическия 
пост в посолството в 
София от септември 
2006 г. 

„Ахилесовата ви пета е корупцията по 
високите етажи на властта, закъсвате 
с инфраструктурата”, казва заместник- 
посланикът на Великобритания Ник Лийк

Снимки авторът
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Община Перник започва мащабен 
проект по ОП „Околна среда“
„Главболгарстрой“ строи за година, вместо за три, канализация на 4 квартала 
в миньорския град

Община Перник за-
почва реализирането на 
мащабен проект за из-
граждане на канализация. 
Разработката ще бъде в 
услуга на 41 177 жители 
от четири квартала – 
„Калкас”, „Васил Левски”, 
„Изток” и „Църква”. Про-
ектът ще се финансира 
от Оперативна програма 
„Околна среда” на ЕС чрез 
Кохезионния фонд, като 
размерът на безвъзмезд-
ната финансова помощ е 
33 561 592 лв. Планирана-
та за изграждане канали-
зация е с дължина 26 719 
м. Първите 33 356 159 лв. 
вече са преведени авансо-
во по сметката на общин-
ската администрация. 

Първа копка на важния 
инфраструктурен обект 
в центъра на кв. „Калкас” 
направиха министърът на 
околната среда и водите и 
кметът на Перник Росица 
Янакиева. Изпълнителят 
на обекта - обединение 
„Главболгарстрой” е зало-
жил в договора едногоди-
шен срок за изпълнение, 
въпреки че проектът е с 
продължителност 36 ме-
сеца и очакванията са да 
приключи през декември 
2011 г. Директорът на 
„Главболгарстрой” Симеон 
Пешов обяви, че на 364-
тия ден през 2010 г. ще 
покани всички да открият 
официално канализацията. 
Строителният контрол 
ще осъществява „Агрово-
динвест” ЕАД – София. 

Пр е д ви жд а  с е  и з -
граждането на цялостна  
вътрешна канализация на 
кварталите „Калкас” и „Ва-

сил Левски”, както и стро-
ителство на довеждащи 
колектори до главния град-
ски колектор. Години наред 
жителите на двете сели-
ща бяха принудени да жи-
веят с неудобствата от 
липсата на канализация. В 
кв. „Калкас” хората имат 
септични ями в дворовете 
си. Затова събитието по 
първата копка бе празник 
за жителите на „Калкас”. 

Кметът на Перник Ро-
сица Янакиева подчерта, 
че освен за жителите ва-
жният инфраструктурен 
обект ще бъде от голяма 
полза и за бизнеса, тъй 
като територията от кв. 
„Васил Левски” към „Кал-
кас” се обособява като 
индустриалната зона на 
Перник, която тепърва ще 

се развива. По този повод 
Янакиева обяви, че в този 
район вече са закупени те-
рени, за които са заявени 

ясни инвестиционни наме-
рения. 

В проекта, чието име 
е „Канализация на гр. Пер-

ник”, е заложено изграж-
дане на главния градски 
колектор с крайна точка 
кв. „Църква”, на довежда-
щи колектори, както и 
изграждане на част от 
канализацията на голе-
мите квартали „Изток” и 
„Църква”.

В словото си пред жи-
телите на кв. „Калкас” ми-
нистър Джевдет Чакъров 
посочи, че ще се търсят 
механизми и за подмяна 
на водопроводната мре-
жа в Перник. Той съобщи, 
че до този момент 86% 
от общините в страната 
са кандидатствали по ОП 
„Околна среда”. От общо 
шест общини в област 
Перник три са кандидат-
ствали по нея и имат че-
тири одобрени проекта.

Директорът на фирмата изпълнител „Главболгарстрой" Симеон Пешов обеща да построи канала за 364 дни

Първа копка на важния инфраструктурен обект в центъра 
на кв. „Калкас” направиха министърът на околната среда и 
водите и кметът на Перник Росица Янакиева

Милена Грозданова

Нова екоцентрала ще топли Добринище с трици

След Банско и Добри-
нище ще се топли с отпа-
дъците от гората. ОбС 
даде благословията си за 
създаването на смесено 
дружество между Община-
та и „Енергия – Добринище” 
ЕООД. 

Проектът предвижда 
инвестиция на стойност 
4,5 млн. лв., като фирмата 
поема изцяло финансовата 
част. Строителството на 
централата е планирано на 
две етапа. През първия ще 
се изгради централата и 
топлоснабдителна мрежа в 
централната градска част, 
като максималният отопли-
телен товар ще бъде около 
2 мегавата. Общо мощ-
ността след реализацията 

на целия проект ще бъде 5,2 
мегавата. 

Заложено е изграждане-
то на 1460 м топлопроводи. 
За разлика от Банско, къ-
дето Общината предложи 
стара топлопреносна мре-

жа, тук тръбите ще бъдат 
полагани наново.

„Фирмата има богат 
международен опит. Специ-
алистите й са участвали 
активно при реализацията 
на такива проекти в Април-

ци, Смолян, Трявна”, се казва 
в инвестиционното намере-
ние. Инвеститорите са из-
числили, че лесничействата 
могат да осигуряват дос-
татъчни количества от-
падна дървесина за години 
напред. „Общината няма да 
помага с финансов ресурс. 
Инвеститорите ще вло-
жат собствени средства 
и банков кредит с гарант 
от 1,5 млн. евро от Евро-
пейската банка за внедря-
ване и развитие, който е в 
процедура на утвърждава-
не. Ние ще предоставяме 
техническа и юридическа 
помощ”, заяви финансовият 
зам.-кмет Петър Баряков. 
Според него моментът за 
изграждането на централа-
та е изключително удачен, 
тъй като Община Банско 

започва реализацията на 
интегриран воден проект 
за Добринище на стойност 
20 млн. лв. По него предстои 
изготвянето на нов градо-
устройствен план на града 

и ски зоната. Когато запо-
чне изпълнението, ще се 
разкопае поетапно цялото 
селище, а това е идеални-
ят момент за полагането 
на топлопреносните тръби. 

СВИЛЕНГРАД ВДИГА 
МОЛ НА ГРАНИЦАТА 
С ГЪРЦИЯ

АВСТРИЙЦИ 
ПРАВЯТ ЗАВОД 
КРАЙ ХАСКОВО 

Т ъ р г о в с к о -
туристически развлека-
телен център ще строи 
на границата ни с Гърция 
Об щи н а  С ви ле нград. 
Съоръжението ще обслуж-
ва предимно пътниците, 
преминаващи през ГКПП 
- Капитан Петко войвода, 
които се очаква да ста-
нат двойно повече след 
изграждането на първо-
класния път Свиленград-
Александруполис с пряк 
излаз на автомагистрала 
„Марица”. Комплексът ще 
бъде разположен върху 
общински терен от 8794 
кв. м. В центъра ще има 
павилиони за културно-
информационни и тури-
стически услуги, ресто-
рант, бистро и кафене. За 
преминаващите границата 
ще има банков офис и ту-
ристическо бюро, магазини 
със застроена площ 324 кв. 
м. От Общината планират 
да построят и паркинг с 47 
места.

Австрийската „Кро-
ношпан” ще строи завод 
за 200 млн. евро край 
хасковското село Узун-
джово. Инвеститорите 
са готови да започнат 
строежа веднага, ако 
Министерството на от-
браната, чиято собстве-
ност е теренът, обяви 
търг за него. За завод на 
„Кроношпан" край Хасково 
се заговори още през 2006 
г. Тогава представители 
на концерна разгледаха 
терени край Първомай, 
Пловдив, както и този 
до Узунджово. Те одобри-
ха 1000-декаровата площ 
до хасковското село за 
строеж на фабрика за 
дървени плоскости. „Кро-
ношпан БГ" е дъщерна 
компания на регистрира-
ното в Кипър дружество 
„Кроношпан холдинг ли-
митидс", собственост 
на австрийския концерн 
„Кайндъл Кроношпан". 
Концернът държи 40% 
от българския пазара на 
плочести дървени плоско-
сти. 

Зам.-кметът Петър Баряков

Гората, която се е надвесила над Добринище, вече ще 
осигурява и топлата вода

Елица Илчева

Снимки авторът
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Отварят за посетители копие 
на  Александровската гробница 
Япония вложи в дубликата на тракийския некропол 3,5 млн. долара,  
хасковската „Монолитстрой“ – строителния хъс

Туристи от цял свят 
ще могат да се дивят на 
уникалната тракийска 
гробница край хасковско-
то село Александрово от 
началото на май. Те обаче 
ще влизат в нейното ко-
пие, което вече е завър-
шено.

Тогава, като част от 
проявите по повод 50-ата 
годишнина от възстановя-
ването на дипломатиче-
ските отношения между 
Япония и България, прези-
дентът Георги Първанов и 
японският принц Нарухито 
и съпругата му Масако ще 
открият Музея на тракий-
ското изкуство в Източ-
ните Родопи, в който е 
разположен и абсолютни-
ят дубликат на некропола.

Я пон с кото  прави -
телство спонсорира из-
граждането на Музея на 
тракийското изкуство и 
реплика на тракийската 
гробница край село Алек-
сандрово с 341 млн. япон-
ски йени, което е над 3,76 
млн. долара. 

Община Хасково фи-
нансира с 400 хил. лв. до-
веждащата инфраструк-
тура до обекта. Идеята 
за амбициозния проект 
тръгна през 2006 г., кога-
то община Хасково канди-
датства пред японското 
правителство за финанси-
ране и беше одобрена.

Партньори по изпълне-
нието станаха Министер-
ството на културата, На-
ционалният институт по 
паметници на културата 
и община Хасково. 

Проучването за идей-
ния проект японското 
правителство възложи 

на Японската агенция за 
международно сътрудни-
чество (JICA). 

След ня-
колко диску-
сии  между 
с т р а н и т е 
беше подпи-
сан прото-
кол за стро-
и т е л с т в о 
на музейния 
ц е н т ъ р  с 
к о п и е  н а 
гробницата 
и изложбена 
зала, както 
и лаборато-
рия за про-
у ч в а н е  н а 
с е г м е н т и 

от оригиналния некропол.
Японската фирма Zen 

Noh Architects & Engineers 
Inc. беше официално избра-
ният от японското прави-
телство консултант по 
градежа. След направено-
то проучване те посочиха 
като подизпълнител на 
обекта хасковската фир-
ма „Монолит” АД.

След близо 3 години ра-
бота, през февруари т.г., 
България стана официален 
собственик на строител-
ните книжа на музея. 

На специална церемо-
ния министърът на кул-
турата Стефан Данаилов 
получи документацията 
от посланика на Япония у 
нас Цунехару Такеда. 

Слава Апостолова

МУЗЕЯТ И КОПИЕТО 

В музейния център, който е 
на около 300 м от оригиналната 
гробница край Александрово, освен 
нейно копие има и изложбена зала. 
Проектът включва още и техни-
ческо оборудване за проучване на 
оригиналния некропол. За разлика от 
оригинала, който е ориентиран в по-
сока юг-север, Музейният център е 
построен на изток-запад по искане 
на проектанта от японска страна. 
Така той се вижда от Ста-
ра Загора, Димитровград, 
Хасково и Симеоновград.

За пресъздаването на 
репродукцията екип от уче-
ни специално обиколи Родо-
пите, за да намери точно 
същия материал, от който 
през IV век пр.Хр. траките 
издигнали своята гробница.

За дубликата са използ-
вани 325 камъка от вулкани-
чен туф с общо тегло около 
80 т, които бяха донесени 
от Кърджалийско.

Репликата пресъздава 
с приблизителна точност 

сцените в оригинала, нарисувани от 
зографа Кодзимасес Хрестос. 

„Най-трудно беше, докато изди-
рим подходящия камък. След като го 
открихме и го докарахме, грубата 
работа приключи за около 3 месеца”, 
разказва реставраторът Владимир 
Цветков.

За колегата му проф. Григорий 
Григоров най-сложно е било изогра-
фисването на стенописите на ко-

пието, защото все още оригинални-
те стенописи не са реставрирани  
напълно. „Имаше опасност след ре-
ставрирането на истинската гроб-
ница копието да изглежда в лошо 
състояние, а оригинала – в добро”, 
обясни той. 

Реставраторите нарочно не са 
копирали някои дребни детайли, кое-
то при изграждане на дубликат е оби-
чайна практика. 

„Използвани  са 
с ъ в р е м е н н и  б о и , 
предимно акрилна 
емулсия, защото е за-
дължително, когато 
се прави копие, да не 
се повтарят ориги-
налните материали. В 
противен случай след 
10 хил. години, когато 
се направи изследва-
не, няма да може да се 
различи по-старото 
от по-новото”, обяс-
ни смисъла на пропу-
ските и похватите 
проф. Григоров.

ОРИГИНАЛЪТ

Тракийският 
храм край Алек-
сандрово беше 
открит за наука-
та през декември 
2000 г. от археоло-
гическата експе-
диция, ръководена 
от покойния д-р 
Георги Китов.

Храмът от 
IV в. пр.Хр. се 
състои от дълъг 
14 м коридор и 
две помещения: 
правоъгълно с 
трапецовиден 
покрив и кръгло с 
купол. Стенописи-
те са разположени 
в края на коридора 
и в двете камери. 
Те представляват 
едноцветни пояси, 
растителни и гео-
метрични орна-
менти, фигурална 
украса. 

Четирите 
запазени сцени в 
края на коридора 
и първата камера 
са самостоятел-
ни, останалите 
са в два фриза. 
Изображенията 
са реалистични, 
отлично изпълнени 
и оригинални.

Виждат се 
мъже и жени с не-
познати отдруга-
де облекла, оръжия 
и украси за конска 
амуниция.

Върху пояс с 
помпеанско черве-
но срещу входа в 
кръглото помеще-
ние се вижда едва 
профил на интели-
гентен и одухот-
ворен младеж и 
надпис в два реда 
над него - Кодзи-
масес Хрестос. 
Името е тракий-
ско. Някои епи-
графи тълкуват 
прозвището като 
„Майстор", в ре-
зултат на което 
може да се допус-
не, че профилът 
е на изпълнителя 
на стенописите, 
а името и прозви-
щето са негови, 
сочат изводите 
на археолозите.

Според ре-
ставратора проф. 
Валентин Тодоров 
едно от най-
уникалните неща 
е основният фриз 
с ловни сцени. „По-
добни не са откри-
ти никъде другаде 
преди, което пра-
ви Александров-
ската гробница 
уникална”, обясня-
ва експертът.

Затова уче-
ните определят 
некропола карай 
Александрово 
заедно с Казанлъ-
шката гробни-
ца като най-
забележителните 
паметници на 
античния стено-
пис в България.

Тракийската 
гробница край  
с. Александрово 
ще бъде пред-
ложена за свето-
вен паметник на 
ЮНЕСКО.

Инж. Иван Гавриков - изп. директор на „Монолит“ АД:

Вече ни признават в страната на технологиите
Г-н Гавриков, как спе-

челихте проекта като 
фирма подизпълнител 
на Zen Noh Architects & 
Engineers Inc. и за колко 
време го приключихте?

Преди самата реали-
зация ни потърсиха като 
консултанти.

Още тогава започнах-
ме да помагаме на експер-
тите от Zen Noh Architects 
& Engineers Inc., за да до-
бият представа от обста-
новката в Александрово. 

Като подизпълнител 
беше избрана „Монолит”, 
след  като  японската 
фирма потърси оферти 
от компании от цялата 
страна. В крайна сметка 
предпочетоха нас и като 
ценова оферта, и заради 
специалистите, с които 

разполагаме.
Ние направихме сграда-

та и всичко в нея, а специ-
алистите, които изградиха 
репликата на гробницата, 
са наши подизпълнители.

Центърът и копието 
бяха завършени изцяло за 
10 месеца.

За нас беше удоволст-
вие да работим с япо-
нците, макар и много труд-
но, защото прословутата 
им взискателност не е 
само мит.

Когато направихме 
всички фундаменти, се 
оказа, че диагоналите не 
се засичат с 6 мм.

В продължение на сед-
мица заедно с японците 
търсихме откъде идва 
разликата, защото според 
техните изисквания коф-
ражите не може да имат 
разлика повече от 1 мм. 

Страхотна организа-
ция. Държат на абсолютно 
всички поети ангажимен-
ти. Трудно се съгласяваха 
с някои наши мнения, но от 
момента, в който успяхме 
да ги убедим, това, което 

сме казали, го приемаха 
като закон.

Има ли нещо специ-
фично, което сте използ-
вали като техника на ра-
бота?

Сградата е в разгър-
ната площ около 1000 
кв. м. Всичко е от сто-
манобетон. Използвахме 
и метална конструкция 
в двете големи халета. 
От Zen Noh Architects в 
началото мислеха метал-
ните конструкции да бъ-
дат вкарани от Япония, 
но впоследствие те бяха 
изработени в нашите це-
хове.

Специалното е това - 
невероятните изисквания 
на японците.

Всяка армировка, всяко 

желязо се мереше до мили-
метър и се разчертаваше 
предварително. Това беше 
изключително голям опит, 
за да разберат нашите 
майстори как се работи 
качествено. Японците 
обикаляха много кариери, 
за да избират, камък по 
камък.

Отвън копието е изця-
ло облицовано с български 
камък. В общи линии е при-
ложена изцяло съвремен-
на технология на градеж. 
Малко бяха мокрите про-
цеси – мазилката напри-
мер.

Това е и една от при-
чините да стане толкова 
бързо. Всичко беше изгра-
дено изключително тех-
нологично и с невероятно 
качество.

Реставраторът Владимир 
Цветков довършва уникалните 
фрески по стените на макета, 

точно копие на истинските

Снимки авторът
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Професия „заварчик”. 
На повечето българи, осо-
бено младите, тя навява 
чувство за едновременна 
болка от студения метал 
и горещата сплав. Т.е. не 
звучи нито примамливо, 
нито гордо. Затова и вли-
за в категорията „изчез-
ващ вид”.

Не така е обаче за 
55-годишния Стефчо Ар-
данов, който в момента 
предава занаята на мла-
дежи в Центъра за профе-
сионално обучение в Пле-
вен и е горд и щастлив от 
това. 

След 36 години с горел-
ката в ръка в очите му са 
запечатани кървави следи 
от стари травми. По-за-
бележими обаче са огънче-
тата там, които искрят 
весело с високи темпе-
ратурни градуси. Тялото 
му пък сякаш е погълнало 
здравината на метала и 
пращи от енергия. Пъргав 
и целеустремен, Стефчо 
току подвиква на млади-
те си курсисти, които се  
опитват да кръшкат, 
вместо да лепят. В мо-
мента той преподава 
на безработни младежи, 
включени в проекта „Про-
фесия, качество, перспек-
тива” на Програма ФАР 
2005 за икономическо и 
социално сближаване. Про-
ектът е специално насо-
чен към подготовката на 
кадри от Северна Бълга-
рия за новата АЕЦ „Беле-
не”, като стартът е да-
ден  в края на септември  
2008 г. с откриването на 
нова и модерна работил-
ница, изградена по всички 
евростандарти. 

Лесно ли се преподава 
този труден занаят, пи-
там даскала, а той, като 
същински Бойко Борисов, 
отговаря: „Зависи от ма-
териала.” Ясно е, че говори 
за генетичния материал, а 
не за желязото, с което се 
борят курсистите. „В мо-
мента обучаваме набори, 
които са радиоактивни 
или с радиоактивно заче-
ване, но това е положени-
ето. Има момчета, които 
ще усвоят занаята, и та-
кива, които дори не знаят 
защо са тук. От 10 кур-
систи в група по един или 
най-много двама ще изля-
зат с професия. Остана-
лите просто не искат да 
се научат. А перспекти-
вите са отлични, защото 
е дадена възможност да 
се стигне до най-горещи-
те точки в занаята. Тук е 
много важно да обучим ра-
ботници на аргоно-дъгово 
заваряване, което е 98% 
от заваряването в атом-
ните централи. Това е 
най-прецизното, ювелирно 
заваряване, което е труд-
но, но и перспективно”, е 
мнението на професиона-
листа. 

Професия ЗАВАРЧИК
Стефчо Арданов от Българо-германския професионален център в Плевен  някога  
слепвал тръбите на единствения ни газопровод, днес подготвя кадри за новата АЕЦ „Белене”

МОН я обяви за изчезващ вид

В началото на настоящата учебна година Мини-
стерството на образованието обяви, че ще обсъди 
въвеждането на защитени професии в гимназиите. 
Подобно на защитените училища, те няма да бъдат 
закривани, въпреки недостига на желаещи да се  
обучават, а ще се правят усилия за популяризиране-
то им. Сред „изчезващите видове” е именно профе-
сията „заварчик”. Наскоро изпълнителният директор 
на Камарата на строителите Иван Бойков обяви, че 
само за АЕЦ „Белене” ще са нужни 300-400 заварчици. 

В предложението на просветното ведомство 
влезе вариант част от финансирането на обуче-
нието да се поеме от фирмите, които са основни 
потребители на кадрите. Според проучване на Све-
товната банка бизнесът у нас оценява липсата на 
образовани работници като основна пречка за раз-
витието си. В същото време само около 40% от 
фирмите у нас отделят пари за квалифицирането на 
служителите си, докато в Словения те са около 90%.

Недостатък на системата е неефективност-
та на изразходваните бюджетни средства, пише в 
проучването на Световната банка. Издръжката на 
учениците в специализираните гимназии е по-висока 
от тази в общообразователните училища, но шансо-
вете за реализация са по-малки. „Много абитуриенти 
от професионалните гимназии завършват, без да 
вземат квалификация”, каза министърът на образова-
нието. Слабост на професионалното образование са 
и остарелите учебни планове. Те са насочени към те-
орията и наблягат на предаването на информация, а 
не на развитието на умения, посочват експертите.

Стефчо Арданов се радва на направен от курсистите му 
аргонов шев

Българо-германски-
ят център за професио-
нално обучение (БГЦПО) 
– Плевен, е създаден през 
1996 г. в рамките на дву-
странна спогодба между 
правителствата на Ре-
публика България и Феде-
рална република Германия 
по проект „Професионал-
но обучение и насърча-
ване на заетостта”. От 
юни 2001 г. центърът е 
член на European Building 

БГЦПО обучава строителите в реална среда

Елица Илчева

Питам го не му ли се 
свиди да си предава зана-
ята, а той отвръща: „Аа-
ааа, това е много глупава 
работа. Какво значи да не 
си предаваш занаята. Кой-
то иска да се научи, ще се 
научи и крадешком. А кой-
то не иска, каквато и тай-
на да му разкриеш, няма да 
прихване нищо.”

Усещам колко му тежи, 
че дава всичко от себе си, 
моли младите да го „из-
стискват” максимално, 
а се сблъсква с липсата 
на интерес. „Момчетата 
тук дори не осъзнават 
дадената им възможност 
да стигнат до последния 
модул в занаята. Някои се 
отказват още в началото 
или просто чакат дипломи. 
Тези, които взеха първа 
квалификационна степен, 
вече се отказаха да учат. 
А във всяка една професия 

има глад за кадри, но за за-
варчици гладът е в целия 
свят”, казва майсторът. 

Думите  му  се  по -
твърждават от големите 
в бранша,  според които  
само за АЕЦ "Белене" ще 
трябват 300-400 завар-
чици. А толкова в цяла 
България не могат да се 
съберат.

Същото се твърди  и 
от просветното ведом-
ство, което наскоро обя-
ви, че професиите „завар-
чик“ и „леяр“ трябва да се 
превърнат в „защитени“, 
почти като защитените 
птици, да речем. Факт е 
обаче, че професионални-
те училища, които навре-
мето създаваха добрите 
работници и които ведом-
ството едва сега се сети 
да „запазва”, отдавно ги 
няма. 

Питам защо, макар да 

знам отговора: „Сега са 
модерни други професии. 
Акцентува се на книжни-
те занаяти и тези отпа-
дат постепенно. А и вече 
ги няма големите обекти 
като заводите за тежко 
машиностроене, към кои-
то да се насочат начина-
ещите. Не искам да звуча 
като възрастен, но млади-
те все търсят лесното. 
А то невинаги е много 
лесно.” 

Стефчо е от поколе-
нието заварчици, които 
са бачкали здраво, но и 
са взимали отлични пари. 
Той с гордост си разправя, 
че когато работел на га-
зопровода, който наскоро 
пресъхна, е вземал по 1200 
лв. заплата, при средна в 
страната 120 лв. Е, рабо-
тата е била „през полето, 
в калта, през реката, при 
дъжд при сняг, при мъгла”, 
но си е струвало усилията. 

Работил е и на АЕЦ „Коз-
лодуй” и е категоричен, че 
професията му е престиж-
на и привлекателна, защо-
то: „Заваряването е наука, 
то е микрометалургия. Аз 
съм доста навътре, макар 
да не съм инженер, а от 
онези, старите техници. И 
си го обичам занаята. Това 
е един мъжки труд, който 
дава самочувствие на 
човека, който го практи-
кува. Удовлетворението 
винаги го има. Да минеш 
покрай някой мол или да 
влезеш вътре, да вдигнеш 
глава към внушителната 
метална конструкция и 
да покажеш на жена си, че 
там – горе,  ти си слепил 
тръбите, това е прекрас-
но усещане.”

Според професиона-
листите най-добрите 
специалисти в занаята 
са финландците, нищо 
че пият по 5 литра вод-
ка в събота и неделя.  А 
в момента в целия свят 
има нещо като великото 
преселение. Германците 
отиват да работят в 
Скандинавия, българите 
- да запълват немските 
обекти, и тук отново няма 
кадри. Арданов признава и 
друга опасност – фирми-
те, които ще правят АЕЦ, 
като нищо ще си прис-
тигнат с работниците и 
нашите фирми остават 
без такива специалисти. 
Така подготвените кадри, 
щат не щат, ще избягат 
в чужбина. 

Обучението се 
води в тясна 
връзка между 

теория и 
практика в реална 

среда – т.нар. 
дуална система 

БГЦПО и КСБ са партньори по редица проекти. В Плевен 
Камарата проведе последния си семинар, организиран 
от експерта Татяна Дончева (на снимката вляво). До 
нея е Александра Тодорова от БГЦПО, която отговаря 
за училищната дейност в центъра

and Services Association 
(EBSA) - Асоциация на ин-
ституции, осигуряващи 
професионално обучение 
в строителството. През 
лятото на 2002 г. БГЦ-
ПО  получава Лиценз на 
център за професионално 
обучение № 200211018 от 
Националната агенция за 
професионално образова-

ние, а след две години е 
сертифициран по европей-
ски стандарт за качест-
во EN ISO 9001:2000 от  
SYSTEMCERT (Австрия) 
линк и успешно прилага 
системата за управление 
на качеството. Центърът 
е партньор на Българска-
та камара на строители-
те по европейски проекти.  

Вече 13 го-
дини центърът 
предлага профе-
сионално обуче-
ние за възраст-
ни, базирано на 
немския опит – с 
акцент върху при-
добиване на прак-
тически умения и 
ориентирано към 
практиката  и 

потребностите на реал-
ната икономика. Средно 
на година около 1600 кур-
систи завършват различ-
ни курсове за обучение по 
част от професия или за 
придобиване на степен на 
професионална квалифика-
ция. 

Курсовете са ценни за 
онези, които търсят доку-
мент за квалификация.

Снимки авторът
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Екодом 
Екологичното строителство 
става все по-популярно 
в България, но като че ли 
е все още лична кауза за 
предприемачите

„Строителството и ар-
хитектурата са свързани в 
много голяма степен с жи-
вота и здравето на хората, 
а ние живеем в едно доста 
болно общество – болно, 
както физически, така и на 
ниво съзнание”, казва Све-
тослав Вълчев, строителен 
инженер и собственик на 
екологичното ваканционно 
селище Азарея, което се на-
мира в Троянския балкан. Той 
пояснява, че „екос” означава 
разглеждане на нещата в 

тяхната цялост. Подходът 
при изграждането на "Аза-
рея" е точно такъв, чрез 
строителството и ситуи-
рането на самите къщи, оф-
ормянето на околното прос-
транство и градината да 
се постигне положително 
въздействие върху хората. 

Д о к а т о  п о в е ч е т о 
строителни предприема-
чи използват фразата „Бе-
тонът не е на мода” само 
като клише, Вълчев влага 
голяма част от енергия-
та си в изграждането на 
истински екологично мяс-
то. Това личи от целия ни 
разговор. Преди да започне 
проекта „Азарея”, е изпъл-
нявал частни проекти за 
конкретни инвеститори. 
„Все повече хора ще искат 
да живеят в самостоятел-
ни фамилни къщи сред при-
родата”, прогнозира той. 

Идеята за екологични-
те къщи идва, след като 
съпругата му всяка сутрин 
се събужда с главоболие 
без ясна причина. Семей-
ството решава да направи 
замерване в апартамента, 
който обитава, и се оказ-
ва, че в панела има ради-
оактивен камък, попаднал 
от кариерата в чакъла, а 
от там и в бетона.

Къде живеем? 

„Жилищата, в които 

живеем, оказват огромно 
влияние върху нашето фи-
зическо и ментално здра-
ве”, коментира Вълчев. 
Правени са серия изслед-
вания в тази посока и се 
оказва, че една значител-
на част от сградите, най-
често в големите градове, 
имат отрицателно вли-
яние върху нашето здра-
вословно състояние. Ху-
бавото е, че една сграда, 
както може да разболява 
и да изсмуква жизнените 
сили, така може и да ле-
кува.

Доказват го резулта-

тите от Азарея. Правени 
са изследвания на три 
групи хора, които са пре-
бивавали по 9 дни в се-
лището. Снемат се три 
анамнези - в момента на 
и д в а н е т о, 
по време и 
след  прес -
тоя. Изслед-
ванията са 
правени по 
м е т о д и т е 
на кванто-
в а т а  м е -
дицина. Ре-
зултатите 
са ,  че  при 
абсолютно 
всички има 
значително 
подобрение, 
като при някои дори в 
пъти, а не в проценти. 
Напълно са се излекували 
заболявания като хипер-
тония, подагра и затруд-
нено дишане. За да се по-
твърдят резултатите, 
са направени изследвания 
с методите на  медицин-
ска радиестезия.

Каква е тайната?

Още преди да се зах-
ване с чертежите, Вълчев 
прави редица консултации 
и стига до извода, че е 
много важно как е проек-
тирана една сграда и от 
какви материали е изгра-

дена. Сред консултантите 
има експерти в различни 
области. Идеята все пак 
е авторска. Вълчев има 
патент от Българското 
патентно ведомство и 

в WIPO (World 
I n t e l l e c t u a l 
P r o p e r t y 
Organization) в 
Женева. 

В проекти-
рането и стро-
ителството на 
Азарея е вложе-
но и древното, 
и съвременното 
познание, което 
съ щ е с т в ув а . 
Всичко е съо-
бразено с пра-
вилата на фън 
шуй и ситуира-
нето, градина-
та е изградена 
с помощта на 
ландшафтни ар-

хитекти. Всичко в нея е 
хармонизирано с посоките 
на света и видовете рас-
тения, с цветовете. В из-
граждането й са участва-
ли млади хора от фирмата 

„С дъх на градина”, които 
по думите на Вълчев са 
работили с много любов 
и желание. Отскоро сели-
щето се е сдобило и със 
зеленчукова градина.

6-те къщички в Аза-
рея са изцяло с дървена 
конструкция. Площта на 
всяка от тях е на две нива 
по 30 кв. м, или общо 60 
кв. м. В една къща могат 
да спят 4 души. На първия 
етаж има хол с малка тра-
пезария и кухненски бокс, а 
на втория - голяма спалня. 

„Къщичките в компле-
кса са проектирани така, 
че самата форма, която е 
конусна пирамида, концен-

трира положителна косми-
ческа енергия, колкото и 
странно и абстрактно да 
звучи”, казва Вълчев. Къщи-
те имат защита от вся-
какви геопатогенни влия-
ния, свързани със земната 
повърхност - подземни 
води, мрежа на Хартман, 
мрежа на Кюри. Те са раз-
положени по точно опре-
делен начин - оформени в 
кръг, с фасада, обърната 
на юг. Погледнати отго-
ре, наподобяват индийска 
мандала, което е търсен 

ефект. От 
всяка къща 
тръгва спи-
ра ловидна 
пътека, коя-
то води към 
центъра, яд-
рото – там 
е поставена 
пирамида. 

Компле-
к с ъ т  и м а 
п р е ч и с -
т в а т е л н и 
с ъ о р ъ ж е -
ния, които 

позволяват водите да се 
ползват за поливане. Пла-
нирано е в близко 
бъдеще  да има и 
самостоятелно 
захранване с елек-
тричество чрез 
фотоволтаични 
системи. В сели-
щето няма кли-
матици, но къщи-
те са перфектно 
изолирани – през 
зимата е топло, 
а  през лятото 
- прохладно. Въл-
чев е бил против 
прокарването на 
интернет, но се 
оказва, че той е 

доста необходим на гос-
тите. Категорично заяви 
обаче, че няма да направи 
компромис с телевизията, 
като оборудва къщичките 
с приемници. Сега телеви-
зия може да се гледа само 
в една малка заличка. 

Какво да правим там? 

Много често в Азарея 
се организират семинари 
по йога, по бойни изкуства 
и такива с екологична на-
соченост. От семинарите 
ефектът е поразителен 
- хора, които не са могли 
да издържат преход от 1 
час в началото, ходят по 6 
часа в края. Сега се рабо-
ти по проект за изгражда-
не на екопътека заедно с 
приятелски организации и 
млади доброволци. Иначе в 
селището има възможност 
за спортове, а наблизо са 
Чифлика и Шипоково, къде-
то целогодишно работят 
минералните басейни. Бе-
клемето е на около 14 км, 
което дава възможност да 
се карат ски през зимата. 
В комплекса няма заведе-

ния, но има кухня, в която 
всеки може да си приготви 
нещо, а при нужда може да 
се осигури кетеринг. 

Таргет групата на 
селището е предимно от 
хора, които искат да се 
грижат за себе и здраве-
то си, да променят начина 
си на живот и които оби-
чат спокойните места. 
Има и гости, които прос-
то идват да си починат – 
да се видят, да хапнат и 
да пийнат. В крайна смет-
ка хората са различи.

Но най-често са раз-
брали за Азарея или от 
сайта, или от ухо на ухо, 
или от различни асоциа-
ции и организации за еко-
логичен начин на живот и 
съзнание. 

Само асфалтовият 
път до Азарея напомня, 
че си в цивилизацията. 
Инфраструктурата всъщ-
ност е важно нещо, но не 
трябва да се прекалява. 
Въпреки че много хора каз-
ват, че зеленото е бъде-
щето на строителството 
и че навсякъде по света 
тези екоместа са най-по-
сещавани и се плаща по-
скъпо за тях, трябва да се 
спазват точни правила. 
„Застрояването на при-
родните паркове, дори с 
такива малки екокъщички, 
е граница, която не тряб-
ва да се прекрачва. В Бъл-
гария всеки път, когато се 
отвори една вратичка, за-
почват масови нарушения. 
Дори и да са екологични 
комплексите, и бетонът 
да е сведен до минимум, 
когато се направи инфра-
структура, вече не е съ-
щото”, казва Вълчев. 

Силвия  Радославова
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Възможностите за 
оцеляване на строителите 
в криза обсъдиха на кръгла 
маса в Кюстендил депута-
ти, общински кметове и 
хора от бранша. Срещата 
бе инициирана от област-
ния председател на КСБ 
инж. Атанас Кирилов. Фо-
румът е замислен по време 
на изнесеното заседание 
на управителния съвет 
на Строителната камара 
в Кюстендил на 20 март, 
когато председателят на 
КСБ Симеон Пешов адми-
рира подобна среща, осъ-
ществена от Областното 
представителство на КСБ 
в Ямбол.

Пред депутатите Мая 
Манолова от БСП, Ваня 
Цветкова от БНД, арх. 
Борислав Владимиров от 
НДСВ и заместници на 
кметовете от областта 
Атанас Кирилов съобщи 
тревожния факт, че кри-
зата застрашава биз-
неса на 62 фирми и 2130 
строители в региона. До 
края на април в областта 
се очаква да се върнат и 
около 800 работници, кои-
то в момента са на гур-
бет в Испания, Англия и 
Франция. Те ще попълнят 
редиците на безработ-
ните строители и допъл-
нително ще усложнят об-
становката. Не са малко 
и тези, които приключват 
работата по строителни-
те обекти в Банско и по 
Черноморието. 

Инж. Кирилов съобщи, 
че 82 млн. лв. са парични-
те обеми на изпълнените 
строителни дейности 
през 2007 г. По-голямата 
част от парите са усвое-
ни от петте големи фир-
ми в региона, а на всяка от 
малките се падат 500 хил. 
лв. обем с около 25 работ-
ници. През настоящата 
година се очаква драстич-
но намаление на обемите, 
което означава фалити. 
„Единственият път към 
оцеляване е окрупняване 
на фирмите. В момента 
обаче по-големите фирми 
са в процес на изчакване. 

Камарата в Кюстендил спасява 
фирми с помощ от властта

Елица Илчева

Състезанието е пла-
нирано по двойки – за зи-
дар и помощник. Ролите 
ще се изяснят на място.

Основната задача 
ще е да се изгради еле-
мент от тухли. Стро-
ителните материали 
ще бъдат доставени на 
място и в необходимите 
количества. Журито ще 
предложи предмета и 
ще предостави чертеж 
с основните му параме-
три. Участниците ще 

получат подробни ин-
струкции за работа.

В началото на със-
тезанието те ще полу-
чат план за работа, кой-
то ще е пазен в тайна 
до този момент. Всяка 
двойка участници ще 
изгради своя обект в 
отреденото му място 
с наличните материа-
ли. Участниците тряб-
ва да носят собствени 
инструменти. Когато 
завършат работата си, 

отиват при журито, за 
да им се засече време-
то, и нямат право да се 
върнат при обекта си. 
Състезанието приключ-
ва от един час след фи-
ниширането на първата 
двойка, ако журито при-
еме тяхната работа, до 
максимум 4 часа. Пър-
вата награда ще бъде 
3000 евро. Предвидена 
е награда и за ученици 
от професионалните 
училища. 

Зидари „мятат“ с мистрии на конкурс в Испания

Мая Манолова, депутат:  Губим пари заради лоши общински проекти

Никой не оспорва факта, че тази кри-
за е безпрецедентна. Държавата напра-
ви много, като преразгледа средства-
та за капиталови разходи в бюджета и 

освободи 2,5 млн. лв. Топката обаче е в 
общините, защото те са бенефициенти 
по повечето проекти. За да се осигурят 
средства, общините трябва да имат го-
тови проекти. Кюстендил изгуби 5 млн. 
лв. за образователна инфраструктура 
заради лош проект. Губим пари и защо-
то проектите се предават в последния 
възможен момент, а компонентът вре-
ме не е без значение. Антикризисните 
мерки трябва да се насочат към привли-
чане на средства, а не да се върви по 
пътя на ограничаване на строителите 
по региони. Истинските пари идват по 
програмите за общините и те са тези, 
които трябва да засилят дейността си. 
Кюстендил е връщала пари на ЕС заради 
некачествено изпълнение на строите-
лен обект. Общините трябва да вни-
мават с контрола, за да не попаднат в 
черния списък на Европа. 

Депутатите Ваня Цветкова (вляво) и Мая Манолова със загриженост слушат 
председателя на ОП-Плевен - инж. Атанас Кирилов

За много от строителите в Кюстендил 
в годината на криза няма друга алтернатива, освен да пият по една студена

Арх. Борислав Владимиров, депутат: 
Законът за строителите защитава не тях, а 

обществения интерес
Направихме зако-

на за Строителната 
камара с ясното съз-
нание, че е необходим 
регламент. И то не в 
полза на фирмите, а в 
полза на обществе-
ния интерес. Целта 
на този закон не е да 
даде работа и приви-
легии на строители-
те, а да гарантира 
качествен продукт 
на всички българи. 
Това беше идеята на 
закона, в чието съз-
даване съм участвал. 

Набележете мер-
ки, които са в интерес на обществото, защото 
само те могат да бъдат приети. Строителство-
то е част от живота ми, тъй като съм архитект, 
затова мисля, че сега по-важно е не да се опитаме 
да търсим работа на нашите фирми, а да набележим 
мерки как тези фирми да оцелеят в кризата. Никой 
не е казал, че в криза оцеляват само големите. Някой 
път кризата удря точно тях. Оцеляват предимно 
онези, които са гъвкави и успяват да се аклиматизи-
рат към промените. Важно е в регионите да влизат 
пари. Строителите трябва да убедят местните 
управи, че дават добро качество. Не е важно да 
оцелеят всички, а тези, които с добри цени дават 
добро качество. Надявам се, че повечето фирми в 
Кюстендил са такива. 

В региона има малки фир-
ми, които от началото на 
годината дори не са запо-
чнали работа и ще отпад-
нат при годишното ут-

върждаване в регистъра. 
Затова е изключително 
важно да удвоим усилия-
та си, за да се справим с 
кризата”, призова Кирилов. 

Според него 
п р о ц е с ъ т 
на окрупня-
ване тряб-
ва да бъде 
стартиран 
в ъ з м о ж н о 
най-бързо и 
завършен до 
края на годи-
ната. 

Друг и най-добър ме-
тод за оцеляване според 
хората от бранша е общи-
ните да насочват поръч-
ките си само към фирмите 
от региона. Инж. Кирилов 
дори настоя кметовете 
да му обещаят да рабо-

тят единствено с мест-
ни фирми, защото само 
така можело да се запа-
зят легитимните фирми, 
които дават и гаранции 
за качество. Зам.-кметът 
на общината Радмила Ран-
гелова веднага контрира, 
че това означава да нару-
шават закона. „Работим 
предимно с фирми, реги-
стрирани на територията 
на общината и включени 
в централния регистър. 
В борбата с кризата ние 
имаме проектна готов-
ност за инфраструктур-

ните проекти и тя следва 
да е помощта, на която да 
разчитате от нас. Това е 
възможността за вашето 
оцеляване. Законът не ни 
позволява да подбираме 
само наши фирми. Конкур-
сите са свободни, обявите 
се публикуват в „Държавен 

вестник”, каза Рангелова. 
Строителите пък й 

подсказаха, че ще бъдат 
доволни, ако при малките 
поръчки, за които фирмите 
се избират с покани, може 
да се ползва тази приви-
легия за местния бизнес. 
В областта разчитат, че 
държавата ще отпусне 
обещаните 5 млн. лв. за 
довършването на язовир 
„Кюстендил”. Другите по-
значителни обществени 
обекти в областта са 
строителството на пре-
чиствателната станция в 

Дупница и няколко социал-
ни сгради по проект „Кра-
сива България”. Добрата 
новина на форума дойде 
от шефа на местна банка, 
който съобщи, че се очак-
ва до три месеца лихвите 
за строителите да започ-
нат да падат. 

Барселона ще бъде 
домакин на състезание 
за зидари. Организатор 

на конкурса е Gremi de 
Constructors d’Obres de 
Barcelona I Comarques. 

Поканата за българи идва 
от Construmat, която ще 
заплати транспорта на 

участниците в състеза-
нието и една нощувка. 

Снимки авторът
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Весела Барбукова стъпва здраво на 
земята, но всъщност е ужасна романтичка
Навсякъде в света от кризата пострада най-силно строителството

Г-жо Барбукова, колко 
голямо е отражението на 
глобалната финансова и 
икономическа криза върху 
пазара на недвижими имо-
ти?

Когато в началото на 
миналата година обявих, че 
свършва златното време за 
имотния пазар и строител-
ството у нас, си навлякох 
доста упреци от колеги и 
анализатори. Ние в инвес-
тиционно-строителна гру-
па „Аспекти” вече усеща-
хме тенденциите на отлив 
на английските купувачи, 
особено във ваканционния 
сектор; анализирахме раз-
воя на аналогичния бизнес в 
предшестваща ни вълна от 
страни, членки на ЕС - Че-
хия, Полша, Унгария, Литва, 
Латвия, оценихме, че пре-
калено либералната ипоте-
чно-кредитна политика на 
банките ще прегрее паза-
ра... и много други процеси и 
тенденции, които започнаха 
да се развиват и случват. А 
те неминуемо щяха да дове-
дат до сегашния момент. 
Всъщност не съм никак 
изненадана и явно не само 
аз – очакваше се спукване 
на „инвестиционния балон”, 
колкото и да не ми харесва 
това определение. Защото 
всички бяхме свидетели кол-
ко инвестиционни балони 
се надуха, как се изсипваха 
огромни пари, набрани чрез 
борсата или финансирани 
от банки и всевъзможни 
фондове, в неиздържани на 
икономическата логика про-
екти, как от безсмислено 
наддаване се стигна до це-
нови абсурди (напр. квадра-
тен метър в София да се 
продава по-високо от кв. м 
в центъра на Париж), колко 
нереално много поскъпна 
земята за строителство, 
какви рискови инвестиции 
се направиха, и то от много 
сериозни играчи на пазара… 
Това не можеше да продъл-
жава безкрай. Идва денят, 
в който някой трябва да 
плати сметката. Като до-
бавим към тези вътреш-
ноикономически процеси и 
тежката зараза на светов-
ната финансова криза, коя-
то не подмина никоя точка 
на света, и ето – новите 
кризисни условия са факт 
за всички нас. Кризата за-
почна с леки финансови про-
блеми, премина през срив на 
международната финансова 
система (която се оказа, 
без изненада, изключител-
но взаимнозависима поради 
рефинансиранията в све-
товен мащаб), след което 
„ефектът на доминото” не 
може да бъде спрян - липса 
на инвестиционен ресурс 
във всички сектори на ико-
номиката, фалити на големи 
индустриални предприятия, 
нарастваща безработица, 
рязък спад в потребление-

то и не на последно място 
- криза на оживлението, на 
икономическото настрое-
ние и бизнес климат, криза 
на ценностите.

Не е тайна, че най-сил-
но пострадалият сектор 
на икономиката не само в 
България, но и в световен 
мащаб са строителство-
то и недвижимите имоти?

Да! Но все пак компания, 
която се е държала консер-
вативно на пазара, която 
не е скочила в надценени и 
рискови инвестиции и ра-
боти с малък дял привле-
чен капитал от общия си 
инвестиционен обем, няма 
особено основание за при-
теснения. „Аспекти” винаги 
се е държала по този начин 
на пазара и сега, колкото и 
странно да звучи за някои, 
ние сме доволни, че редица 
прехвалени инвеститори и 
„надути балони” се спука-
ха. Става дума предимно 
за чужди инвестиционни 
фондове, които оперираха 
в България изцяло с привле-
чен ресурс. Не искам това 
да звучи грубо, но смятам, 
че е доста оздравително за 
отрасъла. Проблемът е, че 
всички играчи на българския 
пазар на недвижими имоти 
– от собствениците, през 
агенциите, строителите, 
проектантите, производи-
телите и доставчиците 
на строителни материа-
ли, всички сателитни про-
изводства, ангажирани в 
строителството, и не на 
последно място работната 
ръка - ще пострадаме в ня-
каква степен. Вярвам обаче, 
че българските строител-
ни компании и традиционно 
консервативните играчи ще 
устоят и ще пострадат, но 
по-малко. А това е важно за 
българския капитал и обик-
новения потребител.

Съществена част от 
световните строителни 

компании намалиха рязко, 
дори приключиха дейност-
та си и се преориентира-
ха към инфраструктурно 
строителство с готов 
инвеститор. Така правят 
и много от българските 
строителни компании? 

Естествено сега се 
разчита най-много на дър-
жавните и общинските по-
ръчки за инфраструктурни 
обекти и други строително-
монтажни работи с готов 
възложител – това е един-
ственият шанс за оцелява-
не в тези времена. Прави-
телството, както подкрепи 
банките, така трябва да 
подкрепи и строителните 
фирми, за да оцелеят, защо-
то този бранш беше един 
от малкото работещи сек-
тори на икономиката, гене-
рираше заетост и доходи, 
привличаше чуждестранни 
инвестиции и бе „златното 
дете” на икономиката ни, 
довело в значителна степен 
до икономическия растеж 
на България в последните 
няколко години.

Финансовата криза е 
най-разрушителна за ре-
сурсните компании, които 
набират капитали предим-
но от борсата, за големите 
производители на желязо, 
цимент и всички други ма-
териали, които невиждано-
то строителство на имоти 
потребяваше. Това е лоша 
новина, защото много хора 
ще загубят работата си, 
ще живеят с много по-мал-
ки доходи, потреблението 
ще се свие, ще се изпадне в 
невъзможност за обслужва-
не на кредитната задлъж-
нялост - за коли, за жилища, 
за вещи. Това при всички 
случаи е опасно, защото 

свиването на потреблени-
ето респективно означава 
свиване на производството 
във всеки един отрасъл и 
във всяка точка на света. 

На фона на тази мрачна 
картина трябва да споме-
нем и няколко „добри новини” 
за нашата икономика и имо-
тен пазар:

 Развихрилата се 
(толкова внезапно за някои) 
финансова криза е криза на 
алчните инвестиционни и 
банкови играчи и по-малко 
криза на производствата, 
т.е. криза на виртуалната 
икономика, не толкова на 
реалната;

 Това е световна кри-
за и България е далеч от 
нейния епицентър, независи-
мо че незаразени от вируса 
няма да има. У нас предстои 
да започнат икономически-
те проблеми, които кризата 
създава, но все пак ще оста-
нем по-малко засегнати;

 Българската икономи-

ка, въпреки всичко, е иконо-
мика в развитие и ще имаме, 
макар и малък, растеж с по-
ложителен знак, защото при 
повечето страни в света, 
дори от ЕС, растежът ще е 
с отрицателен знак;

 Светът няма да 
спре да живее в жилища, 
да кара коли, да се храни, да 
използва комуникации, енер-
гия, да ходи във ваканции и 
т.н., просто цените ще се 
нормализират и всички ще 
станем по-предпазливи и 
разумни, когато харчим па-
рите си;

 Това не е криза за ре-
алния български строителен 
предприемач, който винаги 
е разчитал на собствени 
средства за инвестиции, 
който е гъвкав за промени 
и изключително адаптивен 
към нови икономически реал-
ности. Да не говорим, че ско-
ро – през 1996 г., всички ние 
проведохме кризисна трени-

ровка. Тези, 
които оце-
ляхме тогава, 
помним дос-
та горчиви 
уроци и знаем 
как завърш-
ва прекале-
но бързото 
изстрелване 
в икономиче-
ската орби-
та;

 Щ е 
има няколко 
положител-
ни процеса. 
Мисля, че ос-
новно ще се 
оздрави па-

зарът на труда, ще се съз-
даде реална конкуренция и 
ще се подобри качеството 
на работната ръка. Също 
така ще се отсее паза-
рът и тези предприемачи, 
които ще останат, ще се 
ползват с изключителен 
кредит на клиентско до-
верие. Ще паднат цените 
на терените и строител-
ните материали. Сега е 
моментът за този, който 
има собствени ресурси и 
пари кеш, да закупи мно-
го изгодни терени и да си 
осигури бизнес за още дъл-
ги години напред, защото 
жилища няма да спрат да 
се купуват. Покупката на 
жилище за българина е за-
дължителна, дори мисля, 
че да притежаваш дома, в 
който живееш, е черта от 
народопсихологията ни;

 Българският потре-
бител не е свръхзадлъжнял 
към банки, каквито са на-
пример англичаните, аме-
риканците и др. Освен това 
българинът не е бил толко-
ва добре икономически, че 
сега да стане толкова зле.

Така че, аз съм опти-
мист за изхода от кризата.

Вие получихте приза за 
бизнес дама на годината за 
2007 г. Как една жена про-
бива в този все още мъж-
ки свят и особено в мъжки 
бизнес?

Този приз е изключи-
телно ценен за мен не само 
защото конкурсът се осъ-
ществява под патронажа на 
Първата дама на република-
та и журито бе съставено 
от министри и високоува-
жавани представители на 
правителствени и непра-
вителствени институции, 
но и защото се номинират 
личности, които са доказа-
ни професионалисти в сво-
ята област. Огромна чест 
е да бъдеш номинирана сред 
дами, всяка една от които 
заслужава тази награда. 
Много ми е приятно, че това 
отличие дойде в областта 
на строителството, което 
приемам и като оценка за 

значимостта на отрасъла 
в последните години за ико-
номиката ни, и като компли-
мент за ускореното разви-
тие и сериозен растеж в 
този сектор. Приемам го 
също като оценка за усили-
ята, стремежа към профе-
сионализъм и амбициите ми 
да не стоя никога на едно 
място, но и като изключи-
телно предизвикателство 
да запазя постигнатото и 
да бъда още по-отговорна и 
внимателна в работата си. 
Пътят до тази награда, как-
то всеки друг извървян път, 
е съчетан с много работа, 
проблеми, жертви, но и с ам-
биция и дух за победа.

Бизнесът отдавна не е 
полово разделено поле, прос-
то или можеш, или не мо-
жеш. Трябва да си готов да 
плащаш огромна цена всеки 
ден и всяка минута, за да 
бъдеш на ниво в бизнеса, а 
това не зависи от пола. За-
дължението да си адекватен 
във всяка минута изисква да 
си образован, да имаш много 
информация, да влагаш ос-
тра мисъл и непрекъснато 
лично усъвършенстване. Не 
е задължително да си мно-
го умен, просто трябва да 
си комбинативен и ужасно 
гъвкав. А това е страхотна 
динамика и стрес, на които 
не всеки издържа. Мисля, че 
жените са по-рационални, 
по-дисциплинирани и по-лес-
но издържат на стреса. Ос-
вен това жените сякаш са 
по-научени от мъжете да гу-
бят - а това, мисля, е ужасно 
важно - да можеш да губиш.

От какво се ръководи-
те в живота? Кое е най-
ценното за вас?

Работя безумно много, 
предприемам повече начи-
нания, отколкото съм спо-
собна да осмисля и усетя, 
но това поддържа жаждата 
ми за живот и амбициите 
ми; чувствам в себе си 
свръхенергиен потенциал, 
но рядко рискувам и не съм 
авантюрист; поемам огро-
мни отговорности и труд-
но спя заради тях, но това 
ми дава относителната 
свобода да избирам как да 
живея; трудностите и про-
блемите в бизнес всеки-
дневието ме измъчват, но 
не могат да ме пречупят 
и да променят позитивния 
ми поглед към света; стъп-
вам прекалено здраво на 
земята, но всъщност съм 
ужасно романтична; рабо-
тя големи и сериозни проек-
ти, но най-много се радвам 
на малките неща; ненавиж-
дам злобата и завистта и 
каквито и препятствия да 
се налага да преодолявам, 
няма да спра да вярвам в 
красивото и доброто. Това 
съм аз.

За какво не й остава 
време на жената, майката 
Весела Барбукова?

За спокойствие.

София Бакалова

Българските строителни компании и 
традиционно консервативните играчи 
ще устоят.

Бизнесът отдавна не се дели на мъжки и 
женски – или можеш, или не.

Весела Димитрова Барбукова е 
родена на 9 септември 1971 г. в гр. Земен 
- област Перник.

Омъжена.  Съпруг -  Димитър 
Барбуков. Две дъщери – Десислава на  
12 г. и Анастасия на 5 г.

Хобито є е фотография, предимно 
на урбанизираната среда и сгради, с 
лична колекция – албуми със снимки на 
здания по Европа и света и база данни с 
информация за тях.

Г-жа Барбукова има 14-годишен 
опит в строителството, като 
последователно е била счетоводител, 
главен счетоводител и управител на 
строителни фирми.

От 2003 г. до днес е директор бизнес 
развитие на ИСГ „Аспекти“.
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Пламен Иванов: 

Да наложим добрите 
строителни практики

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО – ПЛОВДИВ

Срещата с Пламен Иванов започна 
на уговорената минута. Човекът явно 

ценеше времето си... Когато обаче 
значително надхвърлихме определеното 

и съгласувано време за разговор, след 
двете кафета и няколкото телефонни 

разговора, след бързи делови обсъждания 
с експерта по „Организационна поли-

тика” на пловдивското представител-
ство на КСБ - Светлана Иванова, стана 

ясно, че моят събеседник определено 
е нестандартна личност. Бизнесмен, 

общественик, прагматик, но и широко 
скроен човек, делови, но и личност със 

силни емоционални възприятия...

Пл. Иванов: Годините 
на натрупване

„Роден съм в Мадан, 
завършил съм техникум 
по строителство и архи-
тектура, после „Финанси”, 
имам две магистратури по 
„Управление на човешките 
ресурси” и „Управление на 
европейски проекти”. Ра-
ботил съм в ДК - Кърджа-
ли, „Метални конструкции” 
- Пловдив, КАМ - Пловдив, 
„Биотехнологии”, МОК – 
Медет, в различни струк-
туроопределящи обекти. 
След 1989 г. съм в строи-
телния бранш, а имам ин-
терес и към консултант-
ската дейност, свързана 
с управлението на големи 
проекти...”

След припряното пред-
ставяне, което „стопява 
ледовете” между двама 
непознати мъже, Пламен 
навлиза в любимата си 
материя – обществено-
то устройство! И става 
емоционален... веднага 
се съгласявам с него – да 
развиваш бизнес, да си 
шеф на фирма, се изис-
ква нещо повече от това 
тя да е записана на твое 
име в регистрите. За уп-
равлението на която и да 
е фирма се изисква добре 
„миксирано” образование, 
защото добрият мени-
джър невинаги е добър 
собственик. И обратно-
то също е вярно... За себе 
си Пламен твърди, че е от 
хората, които дадоха и да-
ват възможност на коле-
гите, а и на фирмите (тук 
явно има предвид общест-
вено-административните 
позиции, които е заемал и 
заема в управлението на 
Камарата на строители-
те в България...) да нало-
жат добрите практики в 
нашето строителство. В 
този смисъл Пламен Ива-

нов определя усилията си 
като „генериране на по-
лезност” за потребители-
те. Тази сложна словесна 
конструкция той обяснява 
простичко, използвайки 
примери от собствената 
си практика като мени-
джър...

„В началото на 90-те 
години, когато направих 
своя Център за топло- и 
хидроизолации, беше и вре-
мето на бума на различни-
те стоманени решетки, с 
които хората всячески се 
опитваха да опазят иму-
ществото си и от мут-
рите, и от обирджиите... 
Тогава тези, които повяр-
ваха и потърсиха услугите 
на нашия център, явно са 
повярвали в умелите упра-
вленски решения и добри-
те строителни практики 
и отдавна са изплатили 
тогавашната инвести-
ция.”

Пл. Иванов: За „об-
щественото устрой-
ство”

Навлизаме в деликат-
ната материя за пришъл-
ците в бранша. Матери-
ята впрочем се оказва 
деликатна само за мен... 
Пламен разсъждава от 
позицията на сериозните 
играчи в бранша. Късната 
реакция на държавата за 
това кой и как предста-
влява бранша през годи-
ните създаде „условия” 
строителният продукт 
да заинтересува страшно 
много хора. Сред тях се 
откроиха тези, на които 
професията е „печелене 
на пари”! 

„Ако нашата професия 
е строителството или 
услуги, свързани със стро-
ителството, има една гил-

дия, чиято професия е „пе-
челенето на пари”! Като 
фраза звучи доста благо-
родно, но това са хора, кои-
то не оставят нищо добро 
след себе си. Те бързат, 
използват конюнктурата, 
ситуацията на пазара... 
Техният бизнес е свързан 
основно и само с извличане 
на лична полза. Но крайни-
ят продукт в строител-
ния бранш е дълготраен, и 
недобросъвестността - в 
различните й проявления – 
няма как да се скрие. Защо-
то няма как да се скрие и 
абсолютният факт, че има 
крайно некачествен стро-
ителен продукт, който не 
отговаря на потребности-
те на времето, на пътя, по 
който сме тръгнали...”

Говорим за хора, които 

в даден момент са имали 
някакви средства и са ги 
вложили, за да спечелят... 
И точно тук говорим за 
лошите управленски прак-
тики, когато определени 
„бизнесмени” използват 
слабата защита и слаба-
та имунна система на са-
мия строителен бранш, в 
който късната регулатор-
на реакция на държавата 
закъсня... Привлечени от 
по-високо заплащане, ра-
ботници и специалисти 
напускат водещите фир-
ми, за да отидат да рабо-
тят при по-нисък контрол 
и за сметка на качестве-
ния строителен продукт. 
Така се обезсмислят уси-
лията на сериозните хора 
в бранша, подготовката 
на добри работници и 
специалисти е чиста пе-

ГОЛЕМИТЕ  В ПЛОВДИВ...

Дейността на „Сиенит” ООД 
обхваща цялостния про-
цес на строителството: 

от всички фази на проектиране 
до завършването на обектите и 
реализацията им на строителния 
пазар чрез собствено финансиране 
или чужди инвестиции. 

„Сиенит” ООД развива и усъ-
вършенства своите възможности 
и организация и се специализира в 
изграждането на промишлени, об-
ществени и жилищни сгради, в про-
изводството на бетонни и стома-
нобетонни изделия и в търговията 
със строителни материали.

чалба за други, които не 
са си мръднали и пръста... 
Въпреки спекулативните 
цени на имотите този 
тип предприемачи оста-
ват в дълг към строител-
ните фирми – продължава 
нередовното разплащане, 
продължават строежи по 
т.нар. стопански начин, 

„Когато държавата аб-
дикира от качеството на 
продукта, когато браншът 
няма система за самокон-
трол или за адекватна ре-
акция, тогава се създават 
условия за появата на та-
къв тип играчи на пазара. 
А още по-трагично става, 
когато този, да го наре-
чем „случаен инвеститор”, 
стане и изпълнител. Така-
ва комбинация най-често 
е свързана и с налагане на 
изисквания без последващ 
контрол. В резултат – кли-
ентите да му мислят!”

Пл. Иванов: За соци-
алноотговорните стро-
ителни фирми! 

Поредната кафе пауза 
позволи на Светлана да 
погледне в регистъра на 
пловдивското представи-
телство на КСБ. 180 са 
фирмите – sчленове на 
КСБ, 480 са вписани в ре-
гистъра.

Можем да твърдим, че 
фирмите от строителния 
бранш коректно са ре-
гистрирали своя предмет 
на дейност и излизат „на 
светло”. Тази информация 
идва в потвърждение на 
една от тезите на Пламен 
Иванов, че сме принудени 
от обстоятелствата (фи-
нансовата криза...) 2009-а 
да стане година на социал-
ноотговорните строител-
ни фирми. Защо?

„Финансовата криза 
има и своята стабилизира-
ща отрасъла функция, кол-
кото и да е странна тази 
словесна постройка. Ясно 
е, че някои от фирмите 
подлъгаха с по-високо за-
плащане наши специалисти 
и работници. В момента 
обаче, когато финансовите 
им резултати спрат да им 
харесват (разбирай супер-
висока норма на печалба...), 
те ще освободят работ-
ниците си. Другите компа-
нии, социалноотговорните 
фирми ще направят всичко 
възможно да съхранят ква-
лифицираните си работни-
ци, като се откажат от 
част от планираната си 
норма на печалба.”

К а т о  п р о д ъ л ж а в а 
разсъжденията си за об-
щественото устройство, 
Пламен стига до извода, 
че обществото може да 
обезсмисли усилията на 
дадения индивид (като 

Георги Сотиров
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личност, като стопан-
ски деец, като обикновен 
специалист...), отхвърляй-
ки идеите му. Другото е 
борба, всекидневна бит-
ка, колкото и помпозно да 
звучи... Съотнесено към 
делника на строителния 
бизнес, това значи, че 
сериозните играчи ще 
ограничат собствената 
си норма на печалба, за-
пазвайки обучените учас-
тници в производствения 
процес. Разбирането им 
е прагматично – те ще 
излязат от кризата с ра-
ботеща структура, която 
ще позволи мобилизация 
на ресурса и пълноценна 
работа. 

„Изключително важни 
в този момент са конди-
цията на фирмата, дисци-
плината на мениджърите 
и другите управленци, на 
самите работници. Наив-
ността, с която понякога 
реагираме, за да запазим 
работниците, темповете 
на развитие обикновено 
ни правят лесни жертви 
на т.нар.  инвестито-
ри.  Когато си поканен 
да участваш, имаш соб-
ственост и сам си взел 
управленското решение, 
е едно. Ти трябва да да-
деш най-доброто от себе 
си, от фирмата, защото 
това е от взаимен инте-
рес... Но когато принуди-
телно са те направили ин-
веститор и ти участваш 
в инвестицията, притис-
нат от чужди обстоятел-
ства, без да имаш право 

на собственост и на пе-
чалба?.. .  Само защото 
някой е използвал твои... 
сантименти.

Пл. Иванов: „Бъдеще-
то на децата е по-ва-
жно...”

Тук опитът ми за диа-
лог бе париран от Пламен 
още в началото... Защото 
житейският път на този 
46-годишен мъж е бил на 
принципа на опита и греш-
ките. Основанието му да 
твърди едно или друго 
идва от практиката, от 
разсъдъчните наблюдения 
и от... обичта към децата 
му. Разбираемо...

„Не е добра идея деца-
та ти да се подготвят и 
евентуално да работят 
в собствената ти фир-
ма. Авторитетът, който 

си създал в семейството, 
който управлява и семей-
ния бюджет, не е добра 
предпоставка за развити-
ето на един млад и свобо-
ден човек. Защото всяка 
грешка на младостта ти 
анализираш по достатъч-
но лош за него начин от 
позицията, че когато роди-
телите не могат да дават 
добър пример, дават лош 
съвет. Обратното също е 
възможно!”

Тук разговорът излиза 
от обичайните официално-
сти между представители 
на два бранша – журналис-
тическия и строителния, 
въпреки че и двамата ос-
таваме твърди сторон-
ници на добрите строи-
телни практики (думи на 

Пламен...) Съгласяваме се, 
че бъдещето на една ком-
пания в никакъв случай не 
трябва да се предпочита 
пред бъдещето на децата. 
Собствеността на компа-
нията е нещо специфично, 
особено когато босът за-
губи чувствителност към 
интересите на другите 
във фирмата. Разпилява-
нето на енергия, ниската 
ефективност на упра-
вленските решения идват 
именно тогава, когато 
тази чувствителност 
стане за сметка на непре-
мерено високата норма на 
печалба!

Тук Пламен се сеща 
за модела на развитие, 
когато ние, в нашето по-
лукълбо, за да постигнем 
нещо, заставаме с целите 

си срещу течението. Бо-
рим се, преодоляваме себе 
си... В модела на „тигри-
те” от Далечния изток 
тази ситуация е коренно 
противоположна – опозна-
ваш обстановката, мар-
кираш целите и използваш 
инерцията на това, което 
е около теб и в теб, за да 
вървиш напред.

„Да се ангажираш с оп-
ределен тип обществена 
дейност в строителния 
бранш, значи да си под-
готвен, да имаш правото 
да си агресивен... Защото 
на обществената позиция 
ти изграждаш доверие, ко-
ето струва скъпо!”

Пламен Иванов? Пред-
ставете си, че не иска 
да посети Франция само 

за пет дни и да се снима 
край Айфеловата кула, ако 
не може да усети духа на 
френските винари край 
лозовите масиви на река 
Лоара. Представете си, 
че е бил в Египет, кога-
то падна пътническият 
чартър, с втория е летял 
той, че е кацнал на ос-
тров Пукет половин час 
след разрушителното цу-
нами, че е бил в Италия, 
когато почина папата, че 
е посетил Израел точно 
когато затрещяха базу-
ките от двете страни на 
ивицата Газа...

Дали често си мислим, 
че един от символите на 
строителството - от-
весът, се подчинява на 
основните закони в приро-
дата?...

Фи р м а  „ Я з о в ” 
ООД осигурява 
работа на над 

1000 души. Инвентарът на 
фирмата включва кофраж 
от над 11 000 кв. м, армату-
рен двор, 7 крана, 6 буса и 
над 100 ръчни електрически 
и механични инструмен-
та. Средногодишно фирма 
„Язов” ООД застроява 120 
–150 хил. кв. м жилищно-
търговски площи.

След създаването си 
фирмата строи в България 
предимно малки и средни 
промишлени и обществе-
ни обекти. Тя е учредител 
на Съюза на пловдивските 
строители и монтажни-
ци (СПСМ) – първото про-

фесионално сдружение на 
строителите в България. 
Димитър Язов е първият 
председател на СПСМ и 
учредител на Българската 
строителна камара – Со-
фия, в която от 1991 до 
1994 г. е член на Управи-
телния съвет. От 1995 г. 
дейността на фирмата се 
изнася почти изцяло в Из-
раел поради наличието на 
голям строителен пазар и 

създадено добро име в сре-
дите на израелските инве-
ститори.

В Израел „Язов” ЕООД 
изпълнява предимно жилищ-
ни и обществени сгради. По-
големи и значими обекти с 
интересна и уникална архи-
тектурна визия в Израел са:

 Жилищни комплек-
си в центъра на Ашдод

 Жилищен комплекс 

„ Ашерман” в гр. Раанана 
 Хипермаркет „Ка-

ньон” в гр. Реховот
 Административни 

и обществени сгради 
 Тел Авив - предста-

вителство на БМВ и „Мер-
цедес” 

 „Бейт Виктория” 
- Тел Авив, представител-
ство на американската ав-
томобилна промишленост 

 „Мисрад а Бита-

хон” – Тел Авив, Министер-
ство на сигурността 

 Новият театър на 
Тел Авив - „Театрон Камери”

Фирмата има изградени 
над 150 обекта на терито-
рията на Израел с общо РЗП 
около 1 млн. кв. м.

„Язов” ООД е носител на 
наградите „Златната ми-
стрия” и „Златният молив” 
за сграда на 2004 г. Компани-
ята е носител и на Златен 
сертификат за най-добра 
строителна практика на 
Българската строителна 
камара за 2006 г. както и  
наградата „Златен отвес” 
- 2007 за най-голям принос 
към строителния бранш за 
Пловдивска област.

ГОЛЕМИТЕ  В ПЛОВДИВ...

СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ 
”АРНАУДОВ” е създадена 
през 2001 г. от Васил Арнау-

дов, който използва 23-годишния си 
опит, знания и професионализъм в 
областта на строителството, как-
то и 10-годишния си опит в частния 
строителен бизнес .
Днес фирмата е една от водещите 
български строителни компании в 
региона и предлага на своите кли-
енти: строителство “до ключ” на 
промишлени, административни и 
жилищни сгради; осъществяване 
на инфраструктурни проекти, га-
ранционно и извънгаранционно об-
служване .

Стремежът на СК „Арнаудов” е към 
повишаване на качеството на пред-
лаганите услуги и съобразяване с 
новостите в бранша. През 2004 г. 
във фирмата беше въведена систе-
ма за управление на качеството в 
съответствие с ISO 9001: 2000 EN 
ISO 9001:2000 BS EN 9001:2000 и по-
лучен сертификат за одобрение № 
368218/01.11.2004г. от Лойдс ре-
гистър, ЕМЕА клон.
На нашия професионализъм и лоял-
ност се довериха: „Билла недвижи-
мости”, „Ален мак”, „Роза импекс”, 
„Уваков” ЕООД, Cristian of Roma, 
„Булбанк” АД, Bulsafil, Mr.Bricolage, 
McDonalds, Liebherr Hausgerate, Со-
котаб, бензиностанции Shell, бен-
зиностанции „Марж”, ГУ “Пътища”, 
ГБС, ОМВ, „Каменица” АД , „Технопо-
лис” ...

ГОЛЕМИТЕ  В ПЛОВДИВ...
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Нов християнски храм ще бъде готов 
до края на годината в Добрич 

Новият православен 
храм на добруджанци се 
изгражда на терен, дарен 
от Общината. На площ от 
близо 200 кв. м ще бъде 
построена кръстокупол-
на църква с височина над 
12 м, съобразена с право-
славните канони. Храмът 
в Добрич е първият в ця-
лата Варненска епархия, 
който носи името „Свети 
Климент Охридски”. Той 
се изгражда изцяло от да-
рения на граждани, пред-
ставители на бизнеса, 
институции. Дарителска-
та дейност е под патро-
нажа на кмета на Добрич 
Детелина Николова. Да-
ренията под формата на 
строителни материали и 
парични суми, вложени до 

този момент, възлизат на 
близо 100 хил. лева. Голяма 
част от тях са направе-
ни от строителни фирми 
- членове на областното 

представителство в До-
брич. Строителният над-
зор е осъществен безвъз-
мездно от председателя 
на ОП-то г-н Михайлов. 

Проектът за църквата е 
безвъзмездно подготвен 
от творчески екип наче-
ло с арх. Асен Коев. Доб-
руджанският символ се 

изгражда до училище, но-
сещо името на Климент 
Охридски, в което се съх-
ранява икона на светеца, 
подарена от кмета Де-
телина Николова. Храмът, 
именуван на книжовника, 
учителя и радетеля на 
българското слово Кли-
мент Охридски, е съв-
местна идея на Община 
Добрич и църковното на-
стоятелство. Неговата 
първа копка бе направена 
на 2 ноември 2004 г. от 
Негово Блаженство Сава 
- митрополит на Варшава 
и цяла Полша, и Варнен-
ския и Великопреславски 
митрополит д-р Кирил. 
През април тази година 
Община Добрич получи да-
рение от 6 иконостастни 

икони от Дирекцията по 
вероизповеданията към 
МС, предназначени за но-
воизграждащия се храм. 
Ценните реликви са при-
надлежали на параклиса 
на българската болница 
в Истанбул. Иконите са 
на св. Климент Охрид-
ски, Исус Христос, Света 
Богородица, свети Йоан 
Предтеча, св. Архангел 
Михаил и св. Архангел Га-
враил. До завършването 
на храма ценните релик-
ви се съхраняват в Худо-
жествената галерия.

Дарителска сметка:
„Общинска банка” 
АД - клон Добрич 
BIC – SOMBBGSF
IBAN – BG61 SOMB
91 30 10 32 621101 

Призовавам 
всеки, който е 
роден в Добруд-
жа или е дошъл 
тук, за да вложи 
своите енергия, 
сила и талант 
за тази благо -
словена земя, да 
дари своята дан, 
за да изградим 
Храма на Добруд-
жа. Нека всеки добруджанец открие 
волята в сърцето си и подари повика 
на душата си, за да намери добруджан-
ският дух своя олтар завинаги, за да 

може всеки един 
от нас да има 
свой пристан и 
християнска бе-
лязаност. Да си 
подарим това 
бъдеще, което 
всеки един от 
нас заслужава. 
Всеки дарен лев 
за Храма ще носи 
уханието на до-

бруджанската земя, ще пази спомена 
за добруджанската щедрост, ще пода-
рява извора на добруджанското само-
чувствие. 

Енергийната ефективност – 
тема с продължение
от стр. 1

Не се знае също спазе-
ни ли са технологичните 
изисквания в строител-
ството и какво е влияни-
ето на санирането върху 
конструкцията на сгра-
дата. „Частично санира-
не са не само грозните 
кръпки по сградите. Това 
е цялата дейност по обно-
вяване на сградния фонд, 
която се извършва в на-
рушение на действащото 
законодателство”, комен-
тира изпълнителният ди-
ректор на Асоциацията. 
Собствениците ще бъдат 
подлъгани, че има някакъв 
ефект, но всъщност по-
лучават само разход на 
средства, добави той. По 
думите му процесът тряб-
ва да бъде подпомогнат 
от държавния бюджет и 
със средства по различни 
програми, тъй като има 
хора, които не могат да си 
го позволят. Огромната 
част от сградите, които 
са в експлоатация днес, са 
строени в периода 50-90-а 
година и нормативно имат 
разход около 100 киловат-
часа на кв. м годишно. 
Действащата в момента 
норма е 42 киловатчаса. 
„С едно пълно обновяване 
ще се стигне до огромно 
енергийно спестяване”, ко-
ментира Минев.

 „Допреди 20 години 
жилищният проблем в Бъл-
гария беше сведен изцяло 
до ново строителство. 
Средствата за поддръжка 
бяха изключително малко. 
След преориентацията 
на страната ни към евро-
пейските ценности и па-
зарна икономика настъпи 
промяна по отношение на 
обновлението на сград-

ния фонд. Изпълняват се 
проекти за саниране на 
отделни блокове. Неза-
висимо от това пробле-
мът с обновяването на 
сградния фонд се решава 
с много ниски темпове, 
повече пилотно, отколко-
то в перспектива”, заяви 
арх. Желязко Иванов, член 
на УС на Камарата на ар-
хитектите в България. 
„Едропанелните жилища у 
нас са 670 хил., ако вървим 
с тези темпове, ще ни бъ-
дат необходими около 600 
години, за да решим този 
проблем”, добави архите-
ктът. Той определи час-
тичното саниране като 
„явление на ръба на закон-
ността, което носи само 
негативи” и се обоснова с 
факта, че то не премахва 
термомостовете, които 
до голяма степен компро-
метират топлоизолаци-
ята; често се извършва 
от хора без необходими-
те познания в строител-
ството; технологиите 
на изпълнение са плод на 
ценово договаряне, а не 

на инженерни изчисления; 
разваля се видът на фа-
садата като единно цяло. 
Според архитект Иванов 
в най-тежко положение са 
жилищните блокове, из-
граждани по едропанелен 
способ. Всички те са ти-
пизирани, от което следва, 
че санирането също може 
да се извършва по типизи-
рани технологии. Този под-
ход може да намери прило-
жение и при голяма част 
от монолитните жилищни 
сгради. Бригадите, кои-
то се занимават с този 
процес, е редно да бъдат 
регистрирани и обучени 
за технологичните изис-
квания при санирането, 
като ръководството на 
работата трябва да се 
извършва от техническо 
лице, както е при новото 
строителство, коментира 
представителят на Кама-
рата на архитектите.

С липсата на адекват-
на правна уредба и на кон-
трол в областта на сани-
рането се съгласи и инж. 
Стефан Кинарев, предсе-

дател на Камарата на ин-
женерите в инвестицион-
ното проектиране. Според 
него обаче е необходимо 
да се прецени цялостното 
състояние на сградата. 
„При затварянето на фаса-
дите не е ясно какво ста-
ва с фугите отдолу. Са-
мите те първо трябва да 
бъдат санирани, покрива-
нето им понякога влошава 
положението. Често зад 
тази „топлоизолация” про-
никва влага и корозията 
продължава да работи”, 
категоричен беше той. 
По думите му това обно-
вяване може да стигне до 
40% от стойността на 
сградата, ако тя е в много 
окаяно състояние. Случва 
се санирането да не може 
да стане без изпразване 
на сградата. Затова до-
бре трябва да се помисли 
къде да бъдат настанени 
хората през този период. 
На всички ни е ясно, че 
частичното саниране е 
опит някой някак си да се 
спаси поединично, добави 
инж. Кинарев и обобщи, 

че с темповете, с които 
цените на енергоносите-
лите догонват европей-
ските, рано или късно ще 
стигнем до решенията, 
до които са стигнали в 
Европа. 

 „При всяко едно пред-
ложение за законодател-
на промяна ние трябва 
да имаме предвид т.нар. 
правна социология, защо-
то нормативното разре-
шаване на правния проблем 
не означава автоматич-
ното му прилагане”, заяви 
Константин Сирлещов от 
Камарата на фирмите за 
енергийна ефективност. 
Според него необходи-
мостта от саниране е  
осъзната от обществото. 
Съществуват вече доста 
схеми, по които може да се 
подпомагат желаещите да 
извършат цялостно и зако-
носъобразно саниране. По 
думите му големият про-
блем у нас е структурата 
на собствеността, както 
и липсата на устойчивост 
на правната уредба. Иначе 
Сирлещов също беше кате-
горичен, че „частичното 
саниране е равносилно на 
незаконосъобразно сани-
ране”. 

Арх. Валентин Дими-
тров, представител на 
Агенцията по енергийна 
ефективност, също се 
обяви против този вид 
дейност, защото „това е 
един непрофесионален под-
ход и не води до желаните 
резултати”. 

Камарата на строи-
телите в България беше 
представена от Христо-
фор Баръмов, експерт в 
новоучредената секция 
„Енергийна инфраструк-
тура” на КСБ. Той обяви 
позицията й, според коя-
то частичното саниране 
прикрива необходимост-

та от основен ремонт на 
амортизирани инсталации 
и не трябва да изпреварва 
оценката на надеждност-
та на металните връзки 
на панелната конструкция. 
То ощетява останалите 
собственици в сградата, 
като забавя прилагането 
на колективни схеми за 
обновяване, не дава въз-
можност за превантивен 
и последващ контрол върху 
дейността и като цяло не 
представлява решение на 
проблемите на енергийна-
та ефективност в бита. 

Освен да се направи 
промяна в ЗУТ, която да га-
рантира контрола в тази 
насока, от Асоциацията 
за реновиране на етажна 
собственост предложиха 
да се разработи и норма-
тивен документ, който да 
регламентира процеса на 
енергийно обновяване на 
сградите. Тази дейност 
трябва да включва описа-
ние на административна-
та процедура, необходима 
техническа документация, 
минимални технически из-
исквания към материали-
те, обема и качеството 
на строителството, ико-
номическа справка за сро-
ка на изплащане на инвес-
тицията, допустимост 
на извършване на сани-
рането. „Положителният 
ефект от енергийните 
спестявания при частично 
саниране е недостатъчен 
да оправдае вложените 
инвестиции, докато при 
пълното саниране разхо-
дът намалява наполовина”, 
обяви в заключение изпъл-
нителният директор на 
сдружението Ангел Минев 
и обобщи, че когато тази 
икономия се разтегли във 
времето, се вижда колко 
сериозен е положителни-
ят ефект. 

Калин Рогачев - зам.-министър на Регионалното развитие и благоустройството, арх. Желязко 
Иванов - член на УС на Камарата на архитектите в България, Ангел Минев - изп. директор на АРЕС

Мариана Корчакова
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Въвеждат единна информационна система 
за нотариусите

Скоро ще заработи 
информационна система 
между нотариусите, обя-
ви Димитър Танев, пред-
седател на Българската 
нотариална камара на 
международен семинар в 
Боровец. Това предвиж-
дат приетите изменения 
на Наредба 32 за архива 
на нотариусите. В инфор-
мационната система ще 
се въвеждат извлечения 
от пълномощните за раз-
пореждане с недвижими 
имоти, от оттеглените 
пълномощни, от завеща-
нията и от отказите от 
наследство. 

Това ще намали риска от 

имотни измами,

коментираха юрис-
тите. Гражданите ще 
могат да правят справ-
ки чрез всеки нотариус 
срещу такса от един лев. 
Държавните органи също 
ще имат достъп, но само 
тези, които имат правен 
интерес. Услугата за тях 
ще е безплатна.

В системата ще бъ-
дат въведени данни за 
всички завещания, включе-
ни в архива на нотариуса 
от началото на дейност-
та му. В нея ще влязат и 
пълномощните, създадени 
след 1 март 2008 г. На-
редбата съдържа подроб-
ни указания за данните, 
които трябва да бъдат 
отразени, както и за сро-

ковете, в които това да 
стане. Измененията вли-
зат в сила 6 месеца след 
обнародването им в „Дър-
жавен вестник”.

Втората крачка към 
осъвременяване на нота-
риалната дейност е съз-
даването на собствен 
софтуерен продукт. Все-
ки нотариус сам ще реши 
дали ще го вземе, или 

ще използва своя, като 
Камарата ще го предос-
тавя безплатно на тези, 
които искат, обясни Ди-
митър Танев. В по-далеч-
но бъдеще се предвижда 
въвеждането на т.нар. 
телеакт. Това е вписване 
на акта за собственост 
дистанционно от канто-
рата на нотариуса, без 
да се ходи до Службата 

по вписванията. Предсе-
дателят на Нотариална-
та камара беше катего-
ричен, че

системата е добре 

защитена и сигурността е 

гарантирана 

Нотариусите ще мо-
гат да правят справки във 
всички регистри на насе-
лението, включително и в 
електронната база дан-
ни, заяви Маргарита Ива-
нова от Главна дирекция 
„Гражданска регистрация 
и административно об-
служване” към Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството. Това предвиждат 
предстоящите изменения 
в Закона за гражданската 
регистрация. Другото 
предложение е свързано 
с удостоверенията за на-
следници, които се изда-
ват от общинските слу-
жители. „Те често нямат 
юридическо образование и 
невинаги могат правилно 
да определят редовете 
наследници”, коменти-
ра Маргарита Иванова. 
Предстоящото изменение 

предвижда общинските 
служби да издават удос-
товерение за съпруг и 
родствени връзки, а 

нотариусът ще преценява 

кръга от наследници

„Такава е регламен-
тацията в Русия, къде-
то нотариусът определя 
наследниците на базата 
на безспорни документи”, 
обясни Лидия Попова, пред-
седател на Московската 
нотариална камара,  и 
допълни, че там самият 
нотариус търси наслед-
ниците, като съобщава 
за открито наследстве-
но дело, което завършва с 
акт, удостоверяващ пра-
вото на наследяване.

Бъдещите промени в 
Закона за гражданската 
регистрация предвиждат 
още в смъртните актове 
да не се посочва причина-
та за смъртта, защото 
това е лична информация 
и няма отношение към 
наследствените права, а 
регистрите по граждан-
ско състояние отпреди 
2000 г. ще се съхраняват 
в общините.

Лидия Попова, председател на Московската нотариална камара, и Димитър Танев, председател 
на Нотариалната камара на България

Законът за устройство на 
територията ще бъде отново променен

Министерският съвет 
прие законопроект за из-
менение и допълнение на 
Закона за устройство на 
територията. Тексто-
вете предвиждат да се 
забрани промяната на 
предназначението на под-
земните паркинги и гара-
жи. Според експерти това 
ще подпомогне организа-
цията на паркиране и дви-
жението в големите гра-
дове, където ситуацията 
е изключително сложна. 
Друго предложение пред-
вижда строителството 
на нови сгради да се раз-
решава, само ако с инвес-
тиционните проекти се 
осигуряват необходимите 
места за паркиране в гра-
ниците на урегулирания 
поземлен имот.

Ще бъдат променени и 

изискванията за разстоя-

нието между жилищните 

сгради. 

То ще трябва да бъде 
по-голямо или равно на 
височината на построй-
ката, разположена в по-
соката, в която слънцето 
грее най-дълго. Градове-

те ще се делят на много 
големи, големи, средни, 
малки и много малки, в за-
висимост от броя на жи-
телите им. 

Отпада задължение-
то за одобряване на ин-
вестиционните проекти 
от главния архитект, 
областния управител 
или министъра на ре-
гионалното развитие и 
благоустройството. За 
тях обаче остава задъл-
жението да съгласуват 
проектите. Цялостната 
оценка на инвестицион-

ния проект за съответ-
ствие с нормативните 
изисквания ще се из-
вършва от консултанта, 
като независима страна, 
различна от проектан-
та. С тези изменения се 
цели да се разграничат 
задълженията на адми-
нистративния орган, 
издаващ разрешението 
за строеж, и на консул-
танта. Според инициа-
торите на измененията 
това ще засили контрола 
в инвестиционното про-
ектиране.

Новостите пред-

виждат по-ясно 

разграничаване 

на правомощия-

та на общин-

ските админи-

страции от тези 

на органите на 

ДНСК. 

В момента 
има дублиране 
на функциите 
им в  админи-
стративните 
производства 
по контрол на 
строителство-
то, което спо-
ред специали-

стите трябва да бъде 
премахнато. Предстоят 
промени в чл. 224 и 225 
от ЗУТ, които са свърза-
ни с административни-
те действия във връзка 
с незаконното строи-

телство. Тези текстове 
се отнасят до разпре-
делението на правомо-
щията между кмета на 
общината и началника на 
Дирекцията за национа-
лен строителен контрол. 
Целта на изменението е 
да се даде възможност на 
общинските администра-
ции да упражняват пълен 
контрол върху строежи-
те от четвърта, пета и 
шеста категория. Те ще 
могат да спират стро-
ежи, да забраняват полз-
ването им, да премахват 
незаконни строежи и да 
въвеждат в експлоата-
ция завършени строежи 
от тези три категории, 

както и да налагат глоби 
и имуществени санкции 
за допуснати нарушения. 
Органите на ДНСК ще 
имат същите правомо-
щия, но по отношение 
на строежите от първа, 

втора и трета катего-
рия. Идеята на вносите-
лите на законопроекта е 
да се уточнят правомо-
щията на компетентни-
те органи и да няма дуб-
лиране на функции.

Режимът за консултанти-

те ще стане регистрацио-

нен вместо лицензионен.

Предлага се лицензи-
онният режим за консул-
тантите, извършващи 
оценка на съответстви-
ето на инвестиционните 
проекти и/или строите-
лен надзор, да се замени 
с регистрационен. Досе-
га за това се издаваше 
лиценз от министъра на 
регионалното развитие и 
благоустройството. Из-
мененията предвиждат за 
тези дейности да се изда-
ва удостоверение от на-
чалника на ДНСК и лицата 
да се вписват в регистър. 
Целта е облекчаване на 
административните про-
цедури в съответствие с 
европейските директиви. 

Предложените измене-
ния ще бъдат разгледани 
от комисиите в парламен-
та, след което предстои 
обсъждането им в пленар-
ната зала.

Мариана Корчакова

Мариана Георгиева

Много големи градове над 200 хил. жители 

Големи от 100 до 200 хил.

Средни от 30 до 100 хил. 

Малки от 10 до 30 хил. 

Много малки до 10 хил. жители

Измененията имат за цел да се избегне дублирането на правомощия
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Немската строителна промишленост няма да усети 
ефекта от кризата 

Господин Хаберман, 
пострада ли немската 
строителна индустрия 
от световната иконо-
мическа криза?

Бих обобщил с една 
дума - „не”, но това би 
било твърде просто. 
Разбира се, в детайли 
тази криза има своето 
отражение, но немското 
правителство анализира 
навреме ситуацията и 
разбра, че тази криза ще 
има фатални последствия 
за икономиката и разви 
конюнктурни програми, 
които да подпомогнат 
развитието в една така-
ва среда.

Може ли да се каже, 
че това са били преван-
тивни мерки?

Да, но не в смисъл да 
се стимулира строител-
ната индустрия. Герма-
ния е засегната най-ве-
че по линия на това, че 
е една от държавите, 
които са силни в износа, 
а когато международни-
те пазари са засегна-
ти, това рефлектира и 
върху немската иконо-
мика. Конюнктурните 
програми бяха много 
бързо подготвени. Още 
през октомври 2008 г. 

немското 
правител-
ство зад-
вижи тези 
м е р к и  и 
по  отно-
шение на 
с т р о и -
телство-
то .  Про -
г р а м и т е 
предвиж-
дат през 2009-2010 г. по 
проекти за железопътни 
магистрали и водни пъ-
тища да се усвоят над 
12 млрд. евро. През 2008 
г. са инвестирани 9,5 
млрд. евро от национал-
ния бюджет. 

Вие сте на едно от 
ръководните места 
в немската камара на 
строителите, можете 
ли да дадете информа-
ция за размера на инвес-
тициите в бранша ?

Оборотът е 85 млрд. 
евро през 2008 г. 25,8 
млрд. евро са всичките 
държавни инвестиции в 
строителството. От 
тях 11,6 млрд. са за пъ-
тища. Частните инвес-
тиции са 34 млрд., из-
разходвани за фабрики, 
пречиствателни стан-
ции, магазини и др. А 

оборотът на жилищното 
строителство е 25 млрд. 

Как очаквате да се 
променят тези числа 
през 2009 г. 

През 2009 г. в перото 
„Пътища” ще се стигне до 
14-15 млрд. В рамките на 
конюнктурните програми 
са предвидени средства 
за екологични проекти 
– енергийна ефектив-
ност, енергоспестяване 
и т.н. Това означава, че 
държавните инвестиции 
ще се увеличат до 30 
млрд. Частните обаче ще 
спаднат драстично, но 
не можем още да кажем 
с колко. При жилищното 
строителство не очаква-
ме промени. 

Означава ли това, 
че повечето фирми са 
променили инвестици-

Силвия  Радославова

Росен Алексиев, специално за в. „Строител” от Брюксел

Съвсем наскоро открих 
една чудесна инициатива, 
която се „вихри” в Кралство 
Белгия. Учудващо е, че в тази 
малка държава има толкова 
идеи при разработването 
на проекти, свързани със 
строителството и архи-
тектурата. Една от тях е 
по-специална и е свързана с 
програма за популяризиране 
ролята и значението на профе- 
сията архитект. Доверието 
в тази творческа професия 
е на особена почит в крал-
ството, тъй като архите-
ктът е този, който създава 
личното ни жилищно прос-
транство, а белгийците 
знаят как да наредят дома 
си. Всяка година в рамките 
на два дни в Брюксел се съ-
бират и представят пред 
огромна аудитория от двата 
езикови лагера – френския и 
холандския (фламандски), 
всичко, свързано с архитек-
турата. В тази връзка про-
ектът „Моята къща, моят 
архитект” е всичко това, 
от което Негово величество 
Клиентът се нуждае при из-
бора си да съгради своя дом. 
Какво по-хубаво от това 
обикновеният гражданин, 
инвеститорът или строи-

телят да види накуп събра-
ни толкова много творчески 
личности. В рамките на 
това събитие тази година 
са представени с още по-го-
лямо творческо вдъхновение 
и дързост повече от 220 раз-
работени проекта за жили-
ща, хиляди снимки и макети 
на невероятни къщи.

 Само на последното 
изложение са регистрирани 
повече от 240 хил. посети-
тели, реални и потенциални 
клиенти - тези, които искат 
да вградят в дома си топли-
на, живот, атмосфера, в коя-
то се чувстват добре. Една 
къща не трябва да бъде само 
красива, но и комфортна и 
функционална. Една къща 
трябва да има своята иден-
тичност, съответстваща 
на личностите, които я оби-
тават, на начина им на жи-
вот, култура и т.н. Това са 
основните насоки, по които 
архитектите консултират 
безплатно своите бъдещи 
клиенти. В тази връзка се 
постарах да потърся ин-
формация за това как може 
да бъде открит съответни-
ят архитект, когато имаме 
нужда от съвет или консул-
тация. Традиционният вари-

ант „от уста на ухо” остава 
вярна и предпочитана пред 
множеството варианти, ко-
ито предлагат Кралската 
асоциация и Националният 
съвет на архитектите в 
Белгия. Те имат клонове във 
всяка една от провинциите 
на кралството, със свои 
постоянни представители, 
секретари, консултанти, 
юристи. Цяла армия от спе-
циалисти, които са в услу-
га на клиента... След като 
разговарях с пресаташето 
на асоциацията г-н Херт 
Маес, бях приятно изненадан 
от рекламните проспекти и 
материали, с които буквал-
но бях засипан. Ще си позво-
ля да представя две къщи с 
невероятен вътрешен инте-
риор. Всичко е постигнато 
с много вкус, качествени 
материали и с перфектно 
издържано изпълнение. 

Първата къща е съвсем 
нова и е дело на архитект 
Гаетан Ван де Виер, намира 
се в един от скъпите квар-
тали на Брюксел -  UCCLE, 
където са съсредоточени 
почти всички резиденции 
на посолства, включител-
но и българското. Този 
проект за семейна вила е 
представен в двукомпо-
нентна сграда, която раз-
вива чувството за двой-
ственост, изразено както 
във вътрешните полета на 
къщата, така също и във 
външната конструкция. В 
концепцията за изграж-
дането на къщата архи- 
тектът обособява две 
части. Отделяйки ги в са-
мостоятелни секции, той 
специално акцентира вър-
ху неприкосновеността и 
личното пространство на 
индивида. От друга стра-

на, идеята за уникална 
конструкция е породена 
и от характеристиките 
на парцела и на околната 
среда. Стремежът е все-
ки апартамент да е в не-
посредствена близост до 
основните обединителни 
помещения на къщата. Ин-
териорът се изразява в 
огромното пространство, 
поело цялата светлина на 
северната държава, за да 
може обитателите да от-
крият удоволствието от 
съприкосновението със 
слънцето за максимално 
дълго време...

  Като завършек на тази 
приказна последователност 
при избор, изграждане и ре-
конструкция на дома, бих 
искал да ви запозная с още 
няколко проекта за еднофа-
милни къщи, представени 
от една от уважаваните 

фирми за строителство - 
„Блавие“. Този тип къщи са 
особено популярни и могат 
да се срещнат навсякъде в 
Кралство Белгия. 

Какви изненади крият 
организаторите на този 
прекрасен форум „Моята 
къща, моят архитект”, ще 
разберем по-късно, в края на 
септември 2009 г. Дотога-
ва ще имам удоволствието 
да ви разкажа за традици-
онното изложение за стро-
ителство и архитектура 
на Северна Европа, което 
ще чества своя 50-годишен 
юбилей в сградата на Екс-
покомплекс в Брюксел от 
26 февруари 2009 г. С как-
во годишното издание на 
изложението ще изненада 
всички свои посетители, 
очаквайте в следващите 
материали на страниците 
на в. „Строител“.

Моята къща, 
моят архитект

Германците вина-
ги са били известни 

с пословичната си 
организираност, нем-

ските домакинства 
купуват билети за 

театър през май, ко-
гато представлени-
ето е през ноември. 

Конюнктурните мер-
ки срещу глобалната 

финансова криза са 
взети превантивно, а 
не постфактум. Това 

практически елими-
нира отрицателния 
ефект за кризата в 

строителния сектор. 
Подробности разкри-

ва Улрих Хаберман, 
ръководител звено 

„Инфраструктура" на 
Централния съюз на 
германската строи-

телна индустрия.

Улрих Хаберман:

онните си намерения за 
годината?

Да, и първите сигнали 
дойдоха от компаниите, 
които се занимават с 
големи промишлени съо-
ръжения. Със сигурност 
инвестиционни проекти 
ще бъдат замразени или 
отложени. В жилищното 
строителство няма да 
има големи промени, за-
щото ние нямаме недос-
тиг на жилища в Герма-
ния, с изключение на някои 
градове като Мюнхен и 
Хамбург. Като цяло дори 
имаме излишък на жили-
ща. Тоест в момента има 
степен на насищане, кое-
то означава, че в бъдеще 
ще има съвсем незначи-
телно нарастване. 

Какъв е ръстът на 
строителния сектор в 
Германия?

За 2008 г. ,  спрямо 
2007-а, е 6,1%. Нашата 
прогноза е, че през 2009 
г. ще имаме подобен обо-
рот. Но реално това оз-
начава, че ще има 2% спад 
в ръста, защото мате-
матически трябва да се 
изчистят някакви ценови 
разлики. Искам да релати-
вирам това изказване. Не 
може да се правят точни 
прогнози за отражение-
то на кризата, в начало-
то на май предстои да 
направим наблюдение на 

конюнктурата и тогава 
ще видим. 

Имате ли информа-
ция с колко са спаднали 
поръчките в строител-
ството от началото на 
кризата?

През октомври, ноем-
ври и декември за минала-
та година поръчките са 
намалели средно с 25%. Не 
можем да кажем с колко 
ще спаднат сега, защо-
то твърде много факто-
ри влияят. Имаме надеж-
да, че тези конюнктурни 
програми, дори да дове-
дат държавата до много 
дългове (защото тези 
пари ги няма спестени и 
трябва да се вземат на 
кредит), ще са полезни, 
защото строителният 
сектор е много важен за 
цялата икономика.

Какви са сроковете, 
в които трябва да се 
усвоят парите по тези 
програми?

Ще стане бързо. В мо-
мента всички фирми са на 
стартова позиция и тряб-
ва да увеличат производ-
ството си спрямо тези 
суми, да се адаптират. 
Това е най-важното. Тръж-
ните процедури при нас са 
много облекчени. Вдигна-
ти са и праговете, тоест 
и за по-големи суми може 
да се правят съкратени 
тръжни процедури. 
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Топлоизолиране на сгради по американски
Сайдинг е популярен метод за саниране не само в САЩ

Правителства и бизнес правят сериозни заявки за предстоящите олимпиади 

Американската тра-
диция в изолирането на 
сградите е свързана с ви-
нилните облицовки. Раз-
бира се, в САЩ използват 
всички познати стилове 
за изолиране на фасадите. 
„Обличането на къщите” 
по този начин става осо-
бено популярно през 60-те 
и 70-те години на ХХ век. 
Винилната фасада е запа-
зената марка на америка-
нците, а фасадата е лице-
то на сградата. 

Понятието "сайдинг", 
както още се нарича този 
тип изолация, е възприето 
от типично северноаме-
риканския метод на стро-
ителство, при който пър-
во се изгражда носещата 
конструкция и след това 
тя се облицова с фасаден 
материал. В класическата 
форма на такова изпълне-
ние фасадата се прави от 
облицовъчни плоскости, 
които американците на-
ричат siding. 

Първоначално сайдин-
гите се изработвали от 
качествена дървесина. 
Този материал обаче се 
оказва скъп и недоста-
тъчно дълготраен, след 
като продължително се 
подлага на външните кли-
матични въздействия. За 
увеличаване на трайност-

та му са необходими пери-
одични грижи по полагане 
на влагоотблъскващи и 
антисептични покрития 
за предотвратяване на 
гниене, пропукване и ув-
реждане от насекоми. В 
средата на миналия век 
нараства търсенето на 
здрави и икономически из-
годни материали, с есте-
тически издържан външен 
вид, които се монтират 
лесно, изискват минимал-
ни грижи за поддържане и 
траят няколко десетиле-
тия. Поливинилхлоридът 
(PVC) отговаря на тези 
изисквания и започва ма-
сово да се използва като 
алтернатива на много 
традиционни материали в 
строителството, включи-
телно и за сайдинги, които 
по името на полимера се 

наричат винилни. 
Винилният сайдинг 

представлява изработено 
от поливинилхлорид твър-
до покритие (плоскост, 
панел). Всеки панел е моно-
литен лист PVC, на който 
е придадена определена 
форма. Дължината на па-
нелите е от 2 до 6 м, ши-
рината – от 10 до 30 см, 
а дебелината – от 0,96 до 
1,2 мм. Отделните плоско-
сти лесно се сглобяват в 
секции с желаните разме-
ри. В долния си край все-
ки елемент има огънат в 
специфична форма про-
фил, позволяващ свързва-
не с предходния панел, а в 
горния край ръбът е така 
перфориран, че да осигури 
закрепяне на следващата 
плоскост.

По форма сайдинг па-

нелите обикновено ими-
тират 10 или 13 см широ-
ки дъски. Традиционната 
за Северна Америка фор-
ма на винилните фасад-
ни плоскости е „еловата 
дъска”.

Плоскостта може да 
е както единична, така и 
сдвоена и дори строена. 
Производителите и тър-
говците наричат тази 
характеристика форм-
фактор. Той се отбелязва 
в маркировката на пане-
лите по следния начин: 
за единични (Single) – S, 
за двойни (Double) – D, и 
за тройни (Triple) – T. Ши-
рината на сайдинг плос-
костите се отбелязва с 
цифра, стояща след обо-
значението на форм-фак-
тора. Винилните сайдинги 
дават възможност за из-
бор както на цвят, така 
и на тип повърхност на 
облицовъчните елемен-
ти. Повърхността може 
да е релефна (имитираща 
специфичните шарки на 
дървесина от различни 
видове) или гладка, която 
е по-евтина.

Освен панели със стан-
дартни размери може да 
се открият и с „нестан-
дартни”, с ширина 15-16 см, 
формите също може да са 
различни от споменатите 
по-горе. Добре е да имате 
предвид, че панели с еднак-
ва форма може да се раз-

личават при отделните 
производители. Външният 
вид на панелите на един и 
същ производител, но от 
различни серии, също може 
да не е напълно еднакъв.

Производителите зна-
ят, че не всички цветове 
са еднакво устойчиви на 
въздействието на слън-
чевите лъчи. Най-често 
се предлагат винилни сай-
динги в пастелни тонове. 
Това е така, защото един 
от основните компоненти 
в състава на материала, 
отговорен за защита на 
цвета от слънчевата ра-
диация, е титанов диок-
сид (TiO

2
), с интензивно 

бял цвят. Оттук и зави-
симостта, че колкото по-
ярък е цветът на сайди-
нга, толкова по-бързо ще 
се промени от външните 
атмосферни влияния. Пра-
вилото обаче си има и из-
ключения. Някои произво-
дители предлагат серии 
с интензивен и в същото 
време дълго запазващ се 
цвят. 

Едно от многото пре-
димства на сайдингите 
е именно разнообразието 
от цветове, което дава 
възможност за различни 
решения. Отделните про-
фили за една фасада са в 
един или повече цветове, 
съчетани по избор. Така 
всяка сграда може да има 
свое оригинално излъчване 

и в същото време да съз-
дава стилово единство 
със съседните постройки. 

Производството на 
панелите става чрез 
екструдиране. Същност-
та на този метод се 
състои в това, че пред-
варително приготвената 
смес, включваща пълни-
тели, модификатори, ста-
билизатори, оцветители 
и др., в разтопено състо-
яние се подава на преса 
чрез профилиращ отвор, 
след което продуктът 
запазва придадената му 
форма. Преминали през 
екструдера, панелите се 
подлагат на допълнител-
на повърхностна обра-
ботка, при която могат 
да се получат разноо-
бразни ефекти на шарки, 
например наподобяващи 
дървесина, камък, тухла 
и др. Най-накрая се офор-
мят специфичните горен 
и долен ръб на панела, слу-
жещи за свързване.

Много важни за ка-
чеството на сайдинга са 
специалните добавки, ко-
ито забавят стареенето 
на материала. Те дейст-
ват така, че свойствата 
на винилната фасада ос-
тават непроменени през 
целия период на експлоа-
тация. Благодарение на 
добавките производите-
лите дават гаранция на 
сайдингите до 50 години. 

Дария Захариева

Луда надпревара 

Зимни игри 2014

Р уската  компани я 
„Газпром” има намерение 
да вложи най-малко $2 
млрд. в строителство за 
зимната олимпиада през 
2014 г., чийто домакин е 
Сочи, пише в. „Ведомости”, 
позовавайки се на вътреш-
на информация от енер-
гийната компания. Само 
за настоящата година ин-
вестицията ще е за около 
една трета от тази сума, 
съобщава вестникът. 

Досега от „Газпром” не 
са коментирали участие-
то си в подготовката за 
олимпиадата.

Общо за олимпийския 
проект ще бъдат похар-
чени около 6 млрд. долара, 
като половината от су-
мата ще бъде отпусната 
от федералния бюджет на 
Русия.

Други крупни инвес-
титори в  олимпийски 
проекти са компаниите 
„Интеррос” и „Базовый эле-
мент”, които ще отпус-
нат съответно по 1,375 и 
1 млрд. долара, съобщава 
изданието.

Още в началото на 
2008 г. стана ясно, че 

българските строителни 
фирми ще бъдат допусна-
ти до участие в изграж-
дането на спортните се-
лища и съоръжения. Това 
беше договорено през 
февруари м.г. при визита 
на министъра на регио-
налното развитие и благо-
устройството в Москва. 

Проблем с участието 
на строителните ком-
пании, според предста-
вители на бранша е, че 
има изискване за банкова 
гаранция от 30% от раз-

мера на средствата за 
даден проект. Освен това 
има още 5% за участие в 
търга. Според информация 
от строителните фирми 
българските компании са 
се насочили към участие в 
търгове най-вече в хотел-
ското строителство, ВиК 
и пътната инфраструкту-
ра и телекомуникациите.

Летни игри 2016

Въпреки че домакинът 
на летните олимпийски 

игри през 2016 г. ще ста-
не известен чак през ок-
томври тази година, над-
преварата вече започна. 
Кандидати за домакини са 
Чикаго, Рио де Жанейро, 
Токио и Мадрид.

Токио излезе с извест-
на преднина, след като 
японското правителство 
прие резолюция, която 
подкрепя участието на 
града в игрите.

Токио иска да проведе 
„компактни” игри, писа 
британското издание 

www.building.co.uk. Тази 
компактност означава, 
че по-ключовите места 
няма да бъдат отдалече-
ни на повече от 5 мили (8 
км) от центъра, в който 
ще се помещават основ-
ните съоръжения и зали. 
Олимпийският стадион 
се очаква да посрещне 
церемониите по откри-
ването и закриването 
на игрите, състезани-
ята по лека атлетика и 
футболните 
мачове. Той ще 
бъде построен 
изцяло и ще е с 
капацитет от 
100 хил. места. 
Според финан-
совия план се 
очаква разхо-
дите по кан-
дидатурата 
да бъдат 5,5 
млрд. йени, а 
като цяло раз-
ходите за иг-
рите са изчис-
лени на 294,3 
м л р д .  й е н и . 
Олимпийското 
село пък ще е с 
18 500 места. 
Токио вече е 
бил домакин на 

летни олимпийски игри - 
през 1964 г.

Едва ли български 
строителни фирми ще 
успеят да се включат в 
дейностите по изграж-
дането на съоръженията 
и олимпийските селища и 
за олимпиадата Япония, 
ако тя спечели домакин-
ството. Не е изключено 
светът да стане свиде-
тел на поредно „японско 
чудо”. 
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За месец март продаж-
бите са повече от февруа-
ри и са се върнали на нива-
та от януари тази година, 
сочи анализ за състояни-
ето на имотния пазар на 
агенцията за недвижими 
имоти Bulgarian Properties. 
Паниката започна да из-
чезва. Но за мечти е още 
рано…

Съдбата на нелоялни-
те и случайни инвестито-
ри е просто да останат 
зад борда, смятат специ-
алисти в бранша.

Ваканционните имоти 
трябва да предлагат сре-
да, подходяща за ваканции, 
а това означава за парти, 
голф, планина, море. „Сре-
дата, която се предлага 
във ваканционните сели-
ща, не може да бъде една 
и съща", казва главният 
изпълнителен директор 
на „Линекса Пропърти" Ан-
гел Лингорски. Всеки про-
ект да бъде насочен към 
определена целева група 
клиенти.

Варна и Бургас

В района на двата 
черноморски града през  
2008 г. са работили над 
1400 агенции. Фалирали са 
около 10% от тях само до 
момента. До края на годи-
ната броят им ще нама-
лее поне с още 30%, смя-
тат експерти. Проблеми 
имат и някои от по-голе-
мите компании, работили 
предимно с чужденци до 
момента. Много от аген-
циите избират да се обър-
нат към франчайзингова 
дейност в бранша, защото 
това предполага оцелява-
не. Заради рестриктивния 
банков режим хората са се 
преориентирали към на-
емите, но въпреки това и 
тук има спад. Търсене все 
пак съществува, но в опре-
делени граници – интерес 
има към малки жилища с 
ниски разходи за консума-
тиви. А тези, които разпо-
лагат със собствени сред-
ства, очакват цените да 
спаднат още и не купуват. 
Има и по-мрачен сценарий, 
според който фалит очак-
ва 50% от агенциите на 
пазара. Зад такава прог-
ноза стоят брокери от 
„Фортън” и АДРЕС.

Други са по-умерени в 
очакванията си. „Иска ми 
се мрачните прогнози да 
не са верни, но за съжа-
ление много агенции вече 
затвориха”, коментира 
Пламен Ангелов, мениджър 
проекти на „М-П Пропърти 
Груп”. Според него ситуа-
цията се представя в по-
мрачни краски и надежда 
има. „Все пак руснаците 

Дария Захариева

Ваканционните имоти все още 
са в епицентъра на кризата

са още в България”, добавя 
той с усмивка.

С 11% поевтиняха дву-
стайните апартаменти 
в строеж в центъра на 
Варна за последните 14 
месеца.

Агенциите, които са 
се издържали предимно от 
търговия с ваканционни 
имоти, едва ли ще дочакат 
по-добри времена. Много 
от тях бързат да се пре-
ориентират. Но това не е 
толкова лесно. Брокерите 

коментират, че отдръп-
ването на британските 
и ирландските купувачи е 
сринало пазара по морето.

Високите лихви по 
кредитите карат компа-
ниите да се отказват от 
бъдещите си инвестиции 
в очакване кризата да от-
мине. Нестабилната си-
туация ще остане поне до 
края на годината, смята 
Лъчезар Искров, председа-
тел на „Национално сдру-
жение недвижими имоти”. 

Въпреки ограниченото 
търсене се очаква стаби-
лизиране на пазара в рам-
ките на реални граници. 
Раздуването на имотния 
балон не беше тайна за 
никого. На пазара ще ос-
танат добрите професи-
оналисти. Опитът също 
е от значение. Падането 
на цените е добра нови-
на за всички, които имат 
свободни средства. „В 
момент на криза цените 
на имотите, които са с 
реална стойност, ще се 

запазят - казва Лазар Бо-
жов от „Поларис Билдинг”. 
- Няма причина качестве-
ното строителство да се 
продава под реалната си 
с т ой н о с т, 
така че на-
ш ат а  ком -
пания, като 
инвеститор, 
не смята да 
понижава по-
вече цените 
на имотите 
си по море-
то.”

Планинските 

курорти

К р и з а -
та се усети 
като земе-
тръс в пла-
нинските ни курорти. В 
България пазарът на ва-
канционни имоти е изпад-
нал в колапс, повличайки 
със себе си мечтите за 
бързи печалби. Сделки-
те с този тип имоти са 

намалели с 10% в края на 
миналата година по данни 
на Агенцията по вписвани-
ята. „В Банско, Пампорово 
и Боровец купуват само 
руснаците. Но никой не 
знае докога ще продължи 
тяхната инвазия и зато-
ва прогнозите биха били 
нереалистични", казва 
Елена Константинова, уп-
равител на „ЕРА Инвест". 
Според нея презастроява-
нето е сред причините за 
отлив на клиенти. Високи-
те лихви също са от зна-
чение за инвеститори и 
купувачи. „В Банско имаше 
временно затишие в само-
то начало на годината. В 
момента настъпи оживле-
ние. И това, разбира се, ни 
радва”, допълва Констан-
тинова.

Най-често срещаните 
инвеститори в този реги-
он са британци и ирландци, 
които доскоро търсеха 
приходи от наемите, кои-
то биха събирали, или пък 
се възползваха от растя-

щите цени на тези жи-
лища и… ги продаваха на 
руснаци.

Сега голяма част от 
тези, които вече са де-
позирали 10 или 15% от 
стойността на недовър-

шени апартаменти там, 
не могат да си осигурят 
останалата част от фи-
нансирането на покупката 
на такова жилище. Стро-
ителите от своя страна 
банкрутират, като голяма 
част от над 120 агенции 
за недвижими имоти в 
града с население 9 хил. 
души вече са затворили. 
Строежите са спрели и 
застинали.

На практика сегмен-
тът ваканционни имоти 
усеща най-много ефекта 
на кризата, като броят 
сделки е намалял с 10% 
към края на миналата го-
дина. Самият бум започна 
през 2002 г., а основните 
му отправни точки бяха 
Банско и някои курорти по 
брега на Черно море като 
Слънчев бряг. 

От спукването на 
балона обаче има и пече-
ливши - например инвес-
тиционни фондове, които 
изкупуват имоти на зани-
жени цени и могат да си 

п о з в ол я т 
д а  и з ч а -
кат купу-
вачите да 
се върнат 
п о  м о р е -
то отново 
след отми-
наването 
на кризата. 
Има и хора, 
кои т о  не 
са толкова 
щастливи. 
Това са го-
ляма част 
о т  б р и -
танците, 
сдобили се 

с имот по Черноморието. 
Те продават на половин 
цена придобитите жили-
ща и се прибират у дома. 
Преди година цените не 
падаха под 1000 EUR за 
кв. м. 

Пазарното поведение на британци, ирландци и руснаци
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Вера Мутафчиева на 80
На 28 март автор-

ката на едни от най-из-
вестните български ис-
торически романи Вера 
Мутафчиева навърши 80 
години. 

Тя е писател и исто-
рик османист, член на 
Българската академия 
на науките. Дъщеря е на 
проф. Петър Мутафчиев.

През 1951 г. завършва 
история в Софийския уни-
верситет „Св. Климент 
Охридски", а от 1958 г., 
след защита на дисерта-
ция на тема „Феодалната 
рента в Османската им-
перия XV-XVI век" е кан-
дидат на историческите 
науки. От 1978 г. В. Му-
тафчиева е доктор на ис-
торическите науки.

Асистент е в Народ-
ната библиотека „Св. св. 
Кирил и Методий" (1951-
1955), научен сътрудник 
в Института по история 
на БАН (1958-1966), стар-
ши научен сътрудник в 
Института за балканис-
тика при БАН, старши на-

учен сътрудник I степен 
в Института по литера-
тура при БАН (1979-1993).

Вера Мутафчиева е 
автор на над 30 худо-
жествени книги, изда-
дени у нас и в чужбина 
в многобройни тиражи. 
Става председател на 
Агенцията за българите 
в чужбина, а от 2004-та 
е академик. 

Известната авторка 
сподели, че иска да спре 
да пише. Може би ще се 

отдаде на своето хоби – 
стругарството, или пък 
на плетенето. 

 „Случаят Джем" е пър-
вият й роман, следват 
„Летопис на смутното 
време", „Книга за Софро-
ний", „Аз, Анна Комнина", 
„Последните Шишма-
новци", „Алкивиад Мал-
ки", „Алкивиад Велики", 
„Предречено от Пагане". 
Най-любимият й е „Рица-
рят". Сред знаковите й 
исторически изследвания 

с а  „ Къ р -
джалийско 
време "  и 
„Османска 
с о ц и а л -
но-иконо-
м и ч е с к а 
история". 
Невероят-
ната й са-
моирония 
позволява 
на  чита-
телите да 
я познаят 
от мемо-
а р и т е  й 
„Бомбите", 
„ С е м е й -
на сага" , 

трите тома „Бивалици" 
и четвъртия – „Не/бива-
лици". 

За много специали-
сти Вера Мутафчиева е 
най-големият османист 
с модерни национални и 
универсални концепции 
за историята. Писател-
ката е носител на Хер-
дерова награда. Наскоро 
издателство „Жанет-45” 
представи в 13 тома 
нейните избрани съчи-
нения. 

Дария Захариева

Стефан Вълдобрев събира 
елитни музиканти

Музика от филми, 
театрални представле-
ния и хитови парчета на 
Стефан Вълдобрев ще 
бъдат представени на 
Цветница, 12 април, в 
Народния театър „Иван 
Вазов”. Всички авторски 
композиции на актьо-
ра музикант ще бъдат 
изпълнени от известни 
имена – Иван Лечев, Ве-
селин Веселинов-Еко, Ми-
хаил Йосифов, Велислав 
Стоянов, Милен Кукоша-
ров и други. Авторът е 
нарекъл концерта „Сте-
фан Вълдобрев и нацио-
налният отбор”, защото 
поканените изпълнители 
са изключителни музи-
канти и представители 
на различни стилове и 
разнородни формации. 
Много съвременни учени-
ци едва ли ще се сетят 
за групата ФСБ, която 
направи известен Иван 
Лечев например... В кон-
церта участват музи-
канти и от Българското 
национално радио, Софий-
ската филхармония, На-
ционалната опера и Нов 
симфоничен оркестър, 
„Мюзик Айдъл” и „Денсинг 
Старс”...

Екипът допълнител-
но се обогатява от спе-
циалното участие на 
актьора Камен Донев, 
който също се изявява-
ше заедно с Вълдобрев и 
Мая Бежанска в трио, от 
чието творчество оста-
наха за спомен албум и 
емблематичният хит „На 

старозагорската гара”. 
Донев ще изнесе лекция 
в характерния си стил 
като „задълбочен комен-
тар на първото полувре-
ме и опити за свирене 
на тарагот”. Отделен 
акцент е и един от най-
популярните напоследък 
български филми – „Све-

тът е голям и спасение 
дебне отвсякъде”, кой-
то вече събра близо 20 
хиляди зрители само в 
киносалоните. Той ще 
бъде представен от пар-
четата, композирани от 
Вълдобрев и участващия 
в кинохита Васил Васи-
лев-Зуека. В концерта се 

включват и звездите от 
„Денсинг Старс” Орлин 
Павлов и Яна Акимова.

Музикалният про-
ект представя на живо 
творби, създадени за 
кинопродукции и теа-
трални постановки, а 
също и най-популярните 
песни на изпълнителя – 
„Рай”, ”Фойерверк”, „Аз ли 
съм, или не съм”, „Едно”, 
„Към” и други. Програма-
та включва балкански 
ритми, цигански мотиви, 
циркови маршове, джаз 
импровизации, латино 
теми, класически прелю-
дии. 

Стефан Вълдобрев е 
актьор от трупата на 
Театъра на Народната 
армия, който покрай ак-
тьорството набляга из-
ключително сериозно на 
музиката – композирал 
е оригиналната музи-
ка за над 70 театрални 
спектакъла, 10 игрални 
и 6 документални филма. 
Има издадени 8 албума с 
авторски песни. 

ВХОД ГОСПОДЕН В ЙЕРУСАЛИМ (ЦВЕТНИЦА)

Празникът Вход Господен в Йерусалим, наричан 
също Връбница или Цветница, пресъздава истори-
ческите събития, които непосредствено предше-
стват смъртта и възкресението на Христос. Той 
въвежда Страстната седмица и особено страдания-
та на Разпети петък.

Връбница ни напомня за победата, която ни 
очаква във възкресението и която се постига чрез 
кръста. Този празник ни убеждава, че към Пасха не 
водят нито лесни, нито преки пътища. Един празник, 
който онагледява римската поговорка: „Per aspera as 
astra” (През трудностите към звездите).

За да разберем смисъла на Връбница, първо 
трябва да се върнем две столетия преди времето 
на Спасителя. Първата книга Макавеи разказва, че 
сирийският цар Антиох Епифан поставя статуя на 
Зевс в йерусалимския храм и се опитва да наложи 
езичеството. Всеки, който се противопоставя, е 
арестуван и екзекутиран. Свещеникът Мататия 
повежда народа на въстание, което е продължено 
от сина му Юда Макавей. Накрая Макавеите пре-
вземат Йерусалим и очистват храма от идолослу-
жението. За спомен на това събитие е установен 
зимният празник Ханука, който подражава на друг 
празник - Шатри, на който вярващите юдеи раз-
махват палмови клонки и правят беседки от тях 
(2 Мак. 1:9, 10:6).

Хората, които приветстват Иисус в Йерусалим, 
пазят спомена за Макавеевото въстание. Мнозина 
от тях се надяват да посрещнат месия, който да 
ги избави от римляните така, както Макавеите са 
освободили техните прадеди от гърците. Те очак-
ват нов Давид, нов Макавей. Затова те размахват 
палмови вейки и викат с пълно гърло: „Осанна!” Тълпа-
та е уверена, че в този ден се осъществява пророче-
ството на Захария, който пише: „Ликувай от радост, 
дъще Сионова, тържествувай, дъще Иерусалимова: 
ето, твоят Цар иде при тебе, праведен и спасяващ, 
кротък, възседнал на ослица и на младо осле, син на 
подяремница” (9:9).

Само след броени дни Христос показва на всички, 
които очаквали от Него да стане земен цар, защо е 
дошъл на света. Неговият път е пътят на любовта, 
страданието и мъченичеството. Това е пътят на 
саможертвата и мира. На мнозина този път изглеж-
да слаб и мекушав, „за иудеи е съблазън, а за елини 
безумство” (1 Кор. 1:24), но той не свършва с мъче-
ничеството и гроба. Мъченичеството се следва от 
възкресението. Победата на Христовия път на лю-
бовта е Неговото Възкресение.

Палмови вейки се развяват и на друго място в 
Библията – в книгата Откровение, 7 глава. Тук съзи-
раме християнските мъченици да стоят в бели одеж-
ди пред престола на Агнеца, да държат вейки и да 
възпяват спасението на Агнеца. Тези праведни души 
тържествуват за победата на любовта над омра-
зата, на кротостта над зверството. Споделената 
от тях божествена любов води към възкресението 
и спасението във вечността. Неслучайно в христи-
янското изкуство палмовата клонка символизира 
мъченичество.

Православната църква отбелязва Цветница в 
шестата неделя от Великия пост. Цветница, или 
Връбница, е неделята след Лазаровден, една седми-
ца преди Великден. Посвещава се на тържественото 
посрещане на Исус Христос в Йерусалим с маслинови 
и лаврови клонки. Вярващите отиват на празнична 
църковна литургия с цъфнала върба, здравец или про-
летни цветя.

Осветените цветя се отнасят вкъщи и се по-
ставят пред иконата.

Вярва се, че осветената върба е благословение 
за дома през цялата година, затова тя се запазва 
пред домашната икона. Народът нарича празника 
Цветница, Цветна неделя, Вая, Кукленден. Цветница 
е празникът на цветята и цъфтежа.

Имен ден празнуват всички, носещи имена на цве-
тя, растения, храсти и дървета: Цветан, Цветан-
ка, Цена, Цено, Върбан, Върбинка, Виолета, Здравко, 
Здравка, Лилия, Латинка, Теменуга, Теменужка, Цвета, 
Цветелина, Ясен, Явор и мн. др.
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When at the beginning 
of last year I announced 
that the golden t ime for 
the real estate market and 
the const ruct ion in  our 
country was coming to an 
end, I incurred blames from 
colleagues and analyzers. 
We ,  at  investment  and 
construction group Aspecti, 
were already noticing the 
t rend Engl ish buyers to 
withdraw from the holiday 
market;

We estimated that the 
much liberal mortgage credit 
system of the banks will 
overheat the market ….. as 
well as many other processes 
and tendencies that began to 
happen.

T h e  r a g i n g  ( s o 
unexpec t ed  fo r  s ome ) 
financial crisis is a crisis of 

avaricious financial and 
banking players and less 
a crisis of production, 
i.e. a crisis of virtual 
economy, not of real 
economy.

People will not stop 
living in homes, driving 
c a r s ,  e a t i n g ,  u s i n g 
communication, energy, 
having holidays and so on, 
just prices will normalize 
and we all shall become 
more cautious and wise 
w h e n  s p e n d ing  o u r 
money.

Some positive trends 
will  occur. I think that 
mainly the labor market will 

recover; a real competition 
wi ll  be created and the 

quality of workforce will be 
improved. Also, the market 
will be sifted out and those 
entrepreneurs who remain 
will enjoy the exceptional 
credit of clients’ confidence. 
The prices of land plots and 
construction materials will 
decrease. Now is the moment 
for those who have own 
resources and cash money 
to buy at reasonable prices 
land plots and ensure their 
business for a long period 
ahead because people will 
not stop buying homes. For 
the Bulgarian to buy a home 
is a must, I even think that to 
possess the home you are 
living in is a feature of our 
national psychology.

Bulgarian construction companies and  
traditionally conservative players will survive

Palm 
Sunday (Tsvetnitsa)

For a long time the business has not been divided 
into men’s and women’s – you are either good or you are not

I am observing positive 
changes in Bulgaria. When 
I came here construction 
was going fast and was not 
always well planned, as in the 
mountains or along the Black 
Sea coast. Now construction 
is much well considered and 
planned, which should lead to 
better buildings and quarters. 
Sofia airport shows the way to 
be followed. I highly estimate 
the improvements made 
at the airport, for instance 
guaranteeing the take-offs and 
landings in foggy weather.

The interest of British 
companies to invest and work 
in Bulgaria increases and 
this is proved by the recently 
made investments by Petreco/
Melrose, United Util it ies, 
ESAB, Vector Management 
and Tishman Management. 

“The financial crisis has 
also its stabilizing function to 
the branch, however strange 
this phrase seems to be.”

 
“The socially responsible 

companies will do their best 
to keep the qualified workers 
by giving up part of the 
planned profit.” 

“There is a guild whose 
profession is money-earning. 
As a phrase it sounds rather 
noble, but these are people 
who leave nothing good after 

them. They are in a hurry, 
they use the moment, the 
situation on the market… 
Their business is connected 
mainly and only with personal 
profit-making.”

“To be engaged with a 
certain type of social activity 
in the construction branch 
means to  be prepared, 
to  have the r igh t  to  be 
aggressive… Because at 
the social position you are 
building confidence which is 
much worth it.”

Nick Leake, Deputy-Ambassador 
British Embassy, Sofia

Arch. Borislav Vladimirov, MP: 

Plamen Ivanov 

Sofia airport shows the right 
way

The builders’ law 
defends not the builders but 
the public interest

Chairman of the regional 
office of BCC Plovdiv

We made the Law on the 
Construction Chamber with 
the clear conscience that 
regulat ions are needed. 
Besides, it is not in favor of 
the companies but in favor 
of the public interest. The 
aim of the law is not to give 
business and privileges to 
builders but to guarantee 
qual i t y  p roduc t s  t o  al l 
Bulgarians. That was the 
idea of this law, in which 
making I participated.

Trace measures that 
a re  i n  t h e  i n t e re s t  o f 
society as only they can 
be passed by. Construction 
is part of my life, as I am 

an architect, which is 
why I  th ink that now 
is more important not 
to try to find business 
for our companies but 
to out l ine measures 
for their survival in the 
cr i s i s.  No one says 
that in crisis only the 
b iggest  w i l l  survive. 
Sometimes just they 
are hit by the crisis. 
Those who are flexible 
and adapt to changes 
can survive. What is 
important is money to 
flow to the regions. Builders 
s hou l d  con v i n ce  lo c a l 
munic ipal i t ies that  they 

produce good quality. It is 
not important all to survive 
but only those who give 
good quality at good prices.

Maya Manolova, MP

We lose money because of bad 
municipal projects

N o b o d y  d i s p u t e s 
the fact  that  th is  cr is is 
i s  unp recedented .  The 
government has done a lot 
as it reconsidered the funds 
for capital expenses and the 
budget and issued 2.5 m 
BGN. Now the municipalities 
have to take decisions as 
they are the beneficiaries 
on many of the projects. 
In order to ensure funds 
the municipalit ies should 
have ready projects. We 
lose money also because 

projects are delivered in 
the very last moment and 
the component of time is 
important. The anti-crisis 
measures should be directed 
to attracting funds not in the 
way of restricting builders in 
the regions. The real money 
comes along the programs 
for the municipal i t ies so 
they should increase their 
ac t i v i t i e s .  Mun ic i pal i t y 
Kyustendi l  has returned 
money to EC because of 
low-quality of construction 

works on a building site. 
The municipalities should 
take care of the control not 
to get into the black list of 
Europe.

The Orthodox Church 
celebrates Palm Sunday on 
the Sixth Sunday from the 
beginning of Great Lent. 
Flower Sunday or Willow 
Sunday  i s  t he  Sunday 
after the day of Lazarus 
and a week before Easter. 
I t  c o m m e m o ra t e s  t h e 
triumphant entry of Christ 
into Jerusalem who was 
welcomed with olive and 
palm branches. Christians go 
to church for a festive liturgy 

carrying willow branches, wild 
geranium or spring flowers.

The sanctified flowers 
are carried home and put 
before the icon.

It is believed that the 
sanctified willow is a blessing 
to the home all the year long.

Tsvetnitsa is the holiday 
o f  the  flowers  and the 
blossom.

Name day celebrate all 
who have names of flowers.

There are British companies 
that investigate the possibility 
to invest in a wide range of 
activities, from wind energy 
to golf courses. In the present 
full of challenges economic 
environment foreign investors 
become more fastidious where 
exactly to invest as global 
competition for attracting 
investment becomes tenser. 
Investors are looking for 

places with foreseeing 
m a c r o e c o n o m i c 
conditions, with open 
a n d  c o m p e t i t i ve 
markets, with good 
c o m m u n i c a t i o n s 
a n d  t r a n s p o r t 
infrastructure, with 
simplified legislation 
a n d  q u a l i f i e d 
workforce. They are 
attracted by places 
with a transparent 
and efficient judicial 
system, which perform 

public orders according to the 
best international standards 
and which show zero tolerance 
to corruption. Bulgaria, like the 
UK and the rest countries, is 
competing for this restricted 
globally mobile capital. That 
is why, the better the business 
environment concerning the 
above-mentioned criteria 
the better the chances for 
attracting foreign investment.
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ВАТЕНКАТА...

Старите работници го гледаха разбиращо, 
но и с мълчаливо снизхождение. Не смееха да го 
погледнат открито в очите, за да не се издадат, 
че го съжаляват за външния му вид. Нахаканите 
младоци пък правеха точно обратното - очите 
им, пълни с язвителен сарказъм, се мереха пра-
во в него. В това, което предизвикваше всеобщ 
присмех в бригадата - ватенката на момчето!

Тя му беше голяма и му придаваше гротеск-
ния вид на бостанско плашило. Беше някаква 
стара, избеляла ватенка от текезесарско вре-
ме - дебела и тромава. А момчето беше нейни-
ят пълен контраст - слабичко, кожа и кости, с 
хлътнали очи, ще кажеш, че в сиропиталището 
в планинското село, откъдето идваше, въоб-
ще не са го хранили... Тъжна картинка! Никой 
не знаеше нищо за него. Дойде преди време в 
бригадата - някакво бедно, захлупено селянче, 
което сигурно не можеше и да чете. Но се ста-
раеше - обща работа му възлагаха, подаваше 
тухли, носеше вар, пращаха го за кафета... А 
пък с тази смешна ватенка развеселяваше 
всички от бригадата. Младоците бяха напра-
во безмилостни: „Малък, тази ватенка на дядо 
ти от Балканската война ли е, бе?!" Добре че 
беше бригадирът да ги скастря: „Стигааа!" И 

им обясняваше, че още не са намерили работна 
шуба с размера на момчето, за да му я зачислят 
като работно облекло. Момчето пребърсваше 
поизмръзналия си нос и мълчеше срамежливо. 
Вършеше си работата. Бригадирът го прати да 
бута с още трима затъналата в калта „Нива" 
на техническия. Трябваше малко да помогнат, 
защото и камионът, който я теглеше, започна 
да буксува. Малкият беше между камиона и ко-
лата, когато тегличът се откъсна.

Чу се само остро свистене и тъп удар. Мом-
чето падна на земята като простреляно. Всички 
се струпаха над него. Куката на теглича беше 
разкъсала ватенката при гърдите му. Но кръв 
нямаше. Малкият отвори стреснато очи, сякаш 
се събуждаше от дълбок сън. И за първи път се 
усмихна. Всички се развикаха: „Браво бе, малък, 
железен си!" А един от младоците, сякаш го каз-
ваше не на другите, а на себе си, изумено комен-
тира: „Бах тая ватенка, верно е от Балканската 
война - непробиваема!"...

Ватенката беше дебела и тромава, от друго 
време - но още топлеше и... спасяваше.

Петър Донкин

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
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, 10 април
06:45 - Денят започва - сутрешен 

блок 09:35 - Здраве 10:15 - Дързост и 
красота - тв филм /2229 епизод/ 11:00 
- Парламентарен контрол - пряко пре-
даване от НС 14:15 - Специализирано 
предаване за хора с увреден слух 14:45 - 
Законът и ние 15:15 - Вкусът на живо-
та с Васа Ганчева 16:00 - По света и у 
нас 16:25 - Телепазарен прозорец 16:40 - 
Били и Бъди - анимационен филм 16:45 - 
Големите шпионки - анимационен филм 
17:10 - 130 години Министерство на 
правосъдието - документален филм 
18:30 - Седмо чувство - семейна игра 
19:00 - Евърууд - тв филм /10 епизод/ 
19:45 - Лека нощ, деца!. Дим, Дам, Дум 
19:50 - Златните песни на "Златният 
Орфей 20:00 - По света и у нас 
20:30 - БНТ такси 20:50 - Пано-
рама с Бойко Василев 21:50 - 50 
години БНТ. 1971 22:00 - Есенин 
- 11-сериен тв филм , 1 епизод 
23:00 - По света и у нас 23:10 - 
Евровизия 2009 - клипове на пе-
сните 23:15 - Класически албуми. 
По следите на Боб Дилън

СЪБОТА, 11 април
08:00 - Анимация 10:15 - Всички 

пред екрана 11:00 - Памет българска 
с проф.Божидар Димитров 12:00 - По 
света и у нас 12:10 - Евробългари 12:20 
- Спортни новини 12:30 - Бразди 13:35 - 
Минута е много - тв състезание 14:25 
- Световна купа по сноуборд. Паралелен 
гигантски слалом /репортаж от Сто-
унхем/ 14:50 - Футбол. "Левски" - "Локо-
мотив" /Сф/, среща от първенството 
на "А"ПФГ - пряко предаване от стодион 
"Георги Аспарухов" в София 17:15 - Урок 
по родолюбие 18:00 - 30 години от 
българския полет в космоса - студио 
18:30 - В кадър. 300 км над Земята - 
документален филм 19:00 - Уолт Дисни 
20:00 - По света и у нас 20:50 - 50 
години БНТ. 1971 20:55 - Шоуто на 

Канала 21:45 - Клопка 23:35 - По 
света и у нас 23:45 - Евровизия 
2009 - клипове на песните 23:50 - 
Трето полувреме

НЕДЕЛЯ, 12 април
06:25 - Анимация 09:30 - Праз-

нично богослужение по случай Вход Гос-
поден в Йерусалим /Цветница/, пряко 
предаване от катедралния храм "Св.
Александър Невски 11:20 - Непозната 
земя 11:55 - В неделя с... /епизод 31/ 
12:00 - По света и у нас 12:30 - В не-
деля с... /епизод 31/ 12:55 - Великденско 
послание и благословия "Урби ет Орби" 
на папа Бенедикт ХVI - пряко предаване 
от Ватикана 13:40 - В неделя с... /епи-
зод 31/ 16:00 - Спортна треска 17:00 
- Теглене тиражите на ТОТО 2 и Вто-
ри ТОТО шанс 17:30 - Ски първенство 
"Банско 2009 18:00 - Фонд БНТ. "Ку-Ку" - 
тв шоу 18:50 - В Нова Европа с Майкъл 
Пейлин. "Балтийско лято 19:45 - Лека 
нощ, деца!. 20:00 - По света и у нас 
20:50 - Тримата бегълци - игра-
лен филм /САЩ, 1989г./, 22:35 - По 
света и у нас 22:45 - Евровизия 
2009 - клипове на песните 22:50 
- Световен шампионат по мо-
тоциклетизъм "МотоGP" , пряко 
предаване от Катар

bTV

ПЕТЪК, 10 април
06:50 - "Тази сутрин" - информа-

ционно предаване 09:30 - "Бон Апети" 
- кулинарно предаване с Иван Звездев 
10:00 - "Часът на мама" - токшоу за 
настоящи и бъдещи родители 11:00 - 
"Господарката на Троя" - сериал, еп. 14 
12:00 - bTV Новините 12:30 - "Шоуто 
на Слави" /п./ 13:30 - "Лицето на друга-
та" - сериал, еп. 48 14:30 - "Буря в рая" 
- сериал, еп. 143 15:30 - "SMS" - сериал, 
еп. 43, 44 16:30 - "Горчиво" - шоу за мла-
доженци 17:00 - "Клетва за отмъщение" 
- сериал, еп. 99 18:00 - "Комиците" /п./ 
- комедийно шоу 19:00 - bTV Нови-

ните - централна емисия 20:00 
- "Хипнотизаторът" - комедийно 
токшоу 21:00 - "Комиците" - ко-
медийно шоу 22:00 - bTV Новините 
- късна емисия 22:30 - "Шоуто на 
Слави" - вечерно ток шоу 23:30 - 
Голф турнир US Masters

СЪБОТА, 11 април
06:30 - "Най-смешните животни и 

хора на планетата 07:00 - Детски клуб 
Дисни. "Приключенията на Мики и До-
налд" - сериал, еп. 36, 37 08:00 - Детски 
клуб Дисни. "Крякаща тайфа" - сериал, 
еп. 24 08:30 - "Кой е по-по-най-" - дет-
ско шоу с водещ Бате Енчо 09:30 - "Бон 
Апети" - кулинарно предаване с Иван 
Звездев 10:00 - "Огледала" - предаване 
за мода и стил с водещ Радост Дра-
ганова 11:00 - "Търси се..." - токшоу с 
водещи Меги и Нели 12:00 - "Глобусът" 
- предаване за туризъм с водещ Карина 
Караньотова 12:30 - "Най-смешните 
животни и хора на планетата 13:00 - 
"Отвлеченият" - 1 част - Приключенски 
екшън, минисериал, САЩ, 1995 г., Ре-
жисьор. Иван Пасер, В ролите. Арманд 
Асанте, Брайън Макарди 15:00 - "Монк" 
- сериал, сезон 5, еп. 12 16:00 - "Разбу-
лените тайни на магията" - магическо 
шоу, еп. 4 17:00 - "Море от любов" /из-
брано/ - токшоу с водещ Наталия Симе-
онова 18:00 - "Сеизмограф" - предаване 
за полемика и анализи с водещ Светла 
Петрова 19:00 - bTV Новините. 
централна емисия 20:00 - "Али 
Баба" - част 1 22:00 - bTV Нови-
ните - късна емисия 22:30 - "Опе-
рация Слава" - токшоу с водещ 
Росен Петров 23:30 - Голф турнир 
US Masters

НЕДЕЛЯ
07:30 - Детски клуб Дисни 09:00 

- "Сблъсък" - сутрешно ток шоу с 
водещи Иван и Андрей 10:30 - "От-
печатъци" - коментарно токшоу с 
водещ Мира Баджева 11:30 - "Топ гиър" 
- автомобилно шоу 12:00 - "Другата 
България" - предаване за българите по 

света с водещ Петър Мелтев 12:30 
- "Двама мъже и половина" - сериал, 
сезон 4, еп. 13 13:00 - "Отвлеченият" 
- 2 част - Приключенски екшън, мини-
сериал, САЩ, 1995 г., 15:00 - Часът на 
NG. "Странни дни на планетата Земя - 
Мръсни тайни" - научнопопулярен филм 
16:00 - "Зона Спорт" - обзорно спорт-
но предаване 16:30 - "Междузвездни 
войни. Войната на клонингите" - ани-
мационен сериал, еп. 10 17:00 - "Щур 
късмет" - Комедия19:00 - bTV Нови-
ните - централна емисия 20:00 - 
"Али Баба" 22:00 - bTV Новините 
- късна емисия 22:30 - "Без дрехи" 
- развлекателно шоу 23:00 - УЕФА 
обзор 2008/2009 23:30 - Голф тур-
нир US Masters

ПЕТЪК, 10 април
07:00 - "Здравей, България" - су-

трешен блок на НТВ 09:30 - "На кафе" 
- предаване на НТВ 11:30 - "ВИП БРА-
ДЪР: Голямото плюскане" - реалити 
шоу, на живо 12:00 - "Календар" - ин-
формационна емисия на НТВ 12:30 
- "Господари на ефира" - забавно пре-
даване на НТВ /п/ 13:00 - "Страсти на 
леда" - сериен филм 14:00 - "Забране-
на любов" - сериен филм :/п/ 14:30 - 
"Блясък" - сериен филм 15:30 - "Едно 
момиче в Аляска" - сериен филм 16:30 
- "Забравени досиета" - сериен филм, 
4 сезон 17:30 - "Часът на Милен Цве-
тков" - предаване на НТВ 18:00 - "ВИП 
БРАДЪР новини 18:15 - "Сделка или не" 
- телевизионна игра 19:00 - "Кален-
дар" - информационна емисия на 
НТВ 20:00 - "ВИП БРАДЪР" - ре-
алити шоу 21:00 - "Стани богат" 
- световна ТВ игра 22:00 - "Заб-
ранена любов" - сериен филм 
22:30 - "Господари на ефира" - 
забавно предаване на НТВ 23:00 
- "Календар" - информационна 
емисия на НТВ 23:15 - "Жената 
на астронавта" 

СЪБОТА, 11 април
08:00 Анимация 10:00 - "Манхатън 

трио" - сериен филм 11:00 - "С аромат 
на маргаритки" - сериен филм 12:00 - 
"Календар" - информационна емисия на 
НТВ 12:15 - "Пазарен навигатор" - преда-
ване за икономика 12:30 - "Мисия Моят 
Дом 13:00 - "Пълна промяна" - реалити 
шоу 14:00 - "Клюкарката" - сериен филм 
15:00 - "Баровци" - сериен филм 16:00 - 
"Свръхбагаж" 18:00 - "Емигранти" - пре-
даване на НТВ 19:00 - "Календар" - инфор-
мационна емисия на НТВ 19:30 - "Темата 
на Нова 20:00 - "ВИП БРАДЪР" - реалити 
шоу 21:00 - "Пълна лудница" - комедийно 
шоу 22:00 - "Горещо" - телевизионен 
таблоид с Венета Райкова 23:00 - "Ка-
лендар" - информационна емисия на НТВ 
23:15 - "Мач пойнт"

НЕДЕЛЯ, 12 април
08:00Анимация 12:00 - "Календар" 

- информационна емисия на НТВ 12:15 
- "България: различната" - предаване за 
туризъм 12:30 - "Ласи" - сериен филм 
13:00 - "Бетовен 2" - с уч. на Бони Хънт, 
Крис Пен, Никол Том, Дани Мастерсън, 
Ашли Хамилтън, Кристофър Кастил и 
др. 14:40 - "Рок лагер"  16:20 - "Закони на 
привличането"  18:00 - "На четири очи" 
с Цветанка Ризова 19:00 - "Кален-
дар" - информационна емисия на 
НТВ 19:30 - "Темата на Нова 20:00 
- "ВИП БРАДЪР" - реалити шоу 
21:00 - "Мистър и мисис Смит" 
23:10 - "Календар" - информацион-
на емисия на НТВ 23:30 - "Трениро-
въчен ден"

ПЕТЪК, 10 април
09:30 - Вдигане на тежести, 

Европейско първенство: Катего-
рия до 85 кг (мъже) 10:30 - Кърлинг, 
Световно първенство (мъже): Ка-
нада - Шотландия 12:00 - Футбол, 
Шампионска лига: Виляреал - Арсенал 
13:15 - Футбол, Шампионска лига: 

Манчестър Ю - Порто 14:45 - Фут-
бол, Шампионска лига: Ливърпул - Челси 
16:00 - Вдигане на тежести, Европей-
ско първенство: Категория до 85 кг 
(мъже) 17:00 - Вдигане на тежести, 
Европейско първенство: Категория 
до 75 кг (жени), пряко 19:00 - "Ев-
роголове уикенд 19:30 - Вдигане 
на тежести, Европейско пър-
венство 20:00 - Вдигане на те-
жести, Европейско първенство: 
Категория до 94 кг (мъже), пря-
ко 22:00 - "Най-силните мъже на 
планетата" - Суперсерии Шве-
ция 23:00 - Световно първен-
ство на дървосекачите

СЪБОТА, 11 април
09:30 - "Евроголове уикенд 10:00 - 

Футбол, Купа на УЕФА: Четвъртфинали 
13:00 - Вдигане на тежести, Европей-
ско първенство: Категория над 75 кг 
(жени), пряко 15:00 - Футбол, Купа на 
УЕФА: Четвъртфинали 16:00 - Вдигане 
на тежести, Европейско първенство: 
Категория до 105 кг (мъже), пряко 
18:00 - Артистичен билярд: Световно 
първенство 20:00 - Вдигане на те-
жести, Европейско първенство: 
Категория над 75 кг (жени) 21:00 
- Вдигане на тежести, Европейско 
първенство: Категория до 105 кг 
(мъже) 22:00 - Кърлинг, Световно 
първенство (мъже): Полуфинал, 
пряко

НЕДЕЛЯ, 12 април
09:30 - Снукър: "Чайна оупън", финал 

11:00 - Вдигане на тежести, Европейско 
първенство: Категория над 75 кг (жени) 
12:00 - Вдигане на тежести, Европей-
ско първенство: Категория до 105 кг 
(мъже) 13:00 - Вдигане на тежести, 
Европейско първенство: Категория над 
105 кг (мъже), пряко 15:00 - Колоездене: 
Париж-Рубе, пряко 18:30 - Вдигане на 
тежести, Европейско първенство: 
Категория над 105 кг (мъже) 20:00 
- Кърлинг 22:00 - Бокс: Каро Мурат 
- Кристиян Санавия

Материалите са подготвени с любезното съдействие 
на www.cross-bg.net

Майкъл Джордан е новата звезда 
в Залата на славата

Лос Анджелис, САЩ  - 
Майкъл Джордан бе приет 
в Залата на славата - клас 
2009 г. Заедно с Еър Джордан 
в залата ще влязат и Дейвид 
Робинсън, Джон Стоктън, също 
и треньорите Джери Слоун и 
Вивиан Стрингър.

Петте спортни легенди ще 
бъдат въведени в Залата на 
славата в Спрингфийлд от 10 
до 12 септември 2009 г.

Баскетболист №1 на 
всички времена изрази 
щастието си от новината. 
Той сподели, че в началото 
на кариерата му изобщо не 
е мечтал да попадне сред 
най-големите имена на 
шоубизнеса.

Сър Алекс Фъргюсън 
защитава Бербатов

Манчестър, Велико-
британия - Алекс Фър-
гюсън не разбирал защо 
медиите толкова често 
критикуват българския 
нападател на тима Дими-
тър Бербатов.

Наставникът припом-
ни пред „ESPN“, че същите 
тези медии оприличават 
българина на легендарни-
те Ерик Кантона и Теди 
Шерингам, а също така 
отбеляза, че Бербатов 
тича колкото и останали-
те му играчи и в никакъв 

случай не може да бъде на-
речен мързелив.

"Бербатов е различен, 
икономичен, но с много до-
бро темпо. Има страхот-
на представа за играта 
и я разбира докрай. Какво 
повече можем да искаме? 
Привлякохме го при нас 
точно защото е различен. 
Той има повече опит от 
останалите ни играчи в 
атака, а това ни трябва, 
ако искаме да вървим на-
пред", категоричен е Фър-
гюсън.
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Лука Патроне:  
„Покажи настроението!“

 Как открихте интере-
са си към фотографията?

Винаги съм обичал да 
рисувам и да създавам три-
измерни изображения на 
компютър. Един ден реших 
да си купя фотоапарат и 
от този ден престанах да 
използвам молива и компю-
търа за рисуване. Открих, 
че фотоапаратът е също 
като молива. Важно е как-
во се случва преди снима-
нето. Самото щракване е 
най-маловажно в целия про-
цес по създаването на една 
снимка.

Трудно ли е да станеш 
професионален фото-
граф?

Зависи. Не е трудно да 
се научиш да правиш "хуба-
ви снимки". В началото е 
по-трудно да се научиш да 
ги продаваш.

Какви са първите мод-
ни снимки, които направи-
хте?

Снимки на момиче, кое-
то плаче в стара фабрика.

Какво влияе на избора 
ви на модели?

Настроението, актьор-
ските им способности. 
Разбира се, също и есте-
тиката. Обожавам, когато 
красив модел знае как да 
бъде актриса по време на 
снимките.

Какви са професионал-

ните ви правила, когато 
снимате модели на мод-
ния дизайн или модни ре-
вюта?

Предимно две:
1) Моята мисия е да 

разбера настроението на 
колекцията и да създам и 
предложа кампания или 
каталог в това настро-
ение.

2) Да го запазя в тайна! 
Модните дизайнери имат 
някакво религиозно отно-
шение към своите творе-
ния.

Какви са най-провока-
тивните снимки, които 
сте правили?

Погледнете  секци я 
"лайфстайл" в моя сайт...

Снимали ли сте знаме-
нитости?

Да, последният беше 
Кака, футболистът, мина-
лата седмица, за клиент 
от Бразилия.

Има ли ваши снимки на 
кориците на модни списа-
ния?

Да, снимал съм за мно-
го италиански списания и 
за Las Rosas, списание от 
Аржентина.

Снимали ли сте бъл-
гарски модели, известни 
личности или модни съби-
тия?

Да, снимах един българ-
ски модел - Десислава.

Какво е вашето мото?
Когато работя за кли-

ент: "Покажи настроени-
ето!" Когато правя мои 
проучвания: "Нека пробва-

ме нещо ново".

Каква е вашата пред-
става за добро прекарва-
не на времето?

Да правя снимки.

Как си почивате?
Мисля си какви снимки 

ще направя...

Лука Патроне е 
роден през 1973 г. 
в Генова, Италия. 
Учи индустриален 
мениджмънт, 
завършва обучението 
си в Мексико Сити и 
Колумбия. След като 
се връща в Италия, 
започва работа 
като консултант. 
Но страстта му 
към фотографията 
постепенно се 
превръща в негова 
професия. Той 
има повече от 
пет години опит 
в комерсиалната 
и модната 
фотография. Живее 
в Милано, една от 
световните столици 
на модата.

Лука Патроне

Фото © Luca Patrone

Фото © Luca Patrone

Фото © Luca Patrone

Фото © Luca Patrone

Страницата е подготвена с любезното съдействие на 
www.fashion.bg
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Таен концерт 
разкри новата 
Галя

Га л я  о т 
бившия дует 
„ K а р и Z м а “ 
се  завърна 
на сцената 
с красиво и 
стилно шоу, 
част от по-
р е д и ц а т а 
„MAD Secret 
Concert“. Но-
в а т а  Га л я 
демонстрира 
ж е н с т в е -
ност и непо-
колебими во-
кални умения. 
Концертът 
стартира с 
Ерика Баду 
и продължи 
с кавъри на 
Майкъл Дже-
ксъ н,  Лис а 
Стенсфийлд, 
Уитни Хюс-
тън и други 
величия от 
световната 
м у з и к а л н а 
сцена. Кулми-
нацията на 
вечерта беше 
ремикс на две 
от песните 
на  „ КариZ -
ма“ - „Колко 
ми липсваш“ 
и „Минаваш 
п р е з  ме н “ . 
Освен на ме-
ланхоличното 
звучене при 
изпълнени -
ето си Галя заложи и на 
промени в текста, като 
посвети на експоловинка-
та си Миро изречението: 
„Минаваш през мен като 
вятър студен“ и се раз-
плака. След това обаче 
певицата отново се за-

реди с много положител-
на енергия, за да изпълни 
гениалното си авторско 
парче „Da Drums“. Гости 
изпълнители на тайния 
концерт бяха Графа, Де-
сиСлава, Сакис Рувас, 
Сантра и Кристо, Весела 
Бонева.

Виго Мортенсен търси  
спокоен живот

Актьорът, който доби 
популярност след участие-
то си в трилогията „Влас-

телинът на пръстените“, 
предпочита да се отдаде 
на по-спокоен начин на 

живот. „През миналата 
седмица бях в Лос Андже-
лис, оттам летях до Япо-

ния, след това до Корея, 
Полша, Великобритания. 
Подобен начин на живот е 
изключително безсмислен, 
да не говорим колко вреди 
на здравето“, разкри Мор-
тенсен пред News24. „В 
последно време така и не 
намерих достатъчно ин-
тригуващ проект, в който 
да се изявя. Нямам желание 
да играя само в блокбъстъ-
ри, чиято единствена цел е 
печалбата. Така че сериоз-
но се замислям дали да не 
кажа: бях дотук“, завърши 
актьорът. Любопитно е, 
че до момента той има 
близо 50 роли в кариерата 
си, която стартира с учас-
тие в тв сериите „George 
Washington“ през 1984 г. 
През миналата година 
Мортенсен бе номиниран и 
за „Оскар“ за изпълнението 
си в „Eastern Promises“, но 
загуби спора за отличието 
от Даниел Дей Луис. 

Какви са модните тен-
денции при бижутата?

Може би трябва да оза-
главим колекциите „Насе-
комите и градът“,  пръс-
тени за всеки повод.

Природата е вдъхнови-
ла дизайнерите на бижута.

Няма по-добро място, 

за да видим цветовете и 
формите от естестве-
ния свят. Естествените 
елементи като златото, 
перлите, диамантите и 
скъпоценните камъни са 
вдъхновението на дизай-
нерите. 

Модните тенденции 
при бижутата

Пръстен Паяк в 
жълто злато с 
диаманти

Пръстен  
Октопод
в бяло злато и 
диаманти

Пръстен в бяло злато с 
диаманти, аметист, сапфир и 
цитрин

Пръстен в жълто злато 
с диаманти, цитрин, 

аметист и оливин

Пръстен Жаба в тъмно 
злато с розов турмалин, 
рубини и emeralds 
карамфили

Пръстен Хамелеон в тъмно 
злато с рубини

Мадона иска да помага
След като й беше от-

казана възможността да 
осигури дом на едно бе-
дно дете, Мадона иска да 
помогне на безброй други 
хора да изградят отново 
живота си, съобщи Eonline. 
Певицата направи голямо 
дарение в помощ на по-
страдалите от земетре-
сението в Абруцо. Нейната 
говорителка Лиз Розенберг 
не пожела да разкрие сума-
та, но се говори, че тя е 
500 хил. долара. Родители-
те на бащата на Мадона - 
семейство Чиконе, са живели до 1919 г. в село Пачентро, 
което сега е погълнато от Акуила.

В този район през 1915 г. са загинали 33 хил. души 
при друго земетресение. „Щастлива съм да помогна на 
града, от който са моите предци - каза Мадона в изя-
вление. - Сърцето ми е със семействата, загубили лю-
бим човек или дома си.“ Мадона прави благородния жест 
след изключително тежка за нея седмица.

В петък съдът в Малави й отказа правото да оси-
нови второ дете от страната. Нейните адвокати об-
жалват решението. 

Великденско 
парти по 
белгийски

Домакин на забавата 
тази година е съпругата 
на посланика на Кралство 
Белгия в България г-жа 
Мари-Шантал Михелсен-
Била. Благотворителното 
парти се провежда за по-
редна година, като орга-
низатори на събитието 
са г-жа Маргарита Донова 
- старши експерт в дирек-
ция „Култура” на Столич-
ната община, и списание 
„Български дипломатиче-
ски преглед”. Набраните 
средства от Великден-
ското парти тази година 
ще бъдат предоставени 
на театър „София”. Тради-

цията на тези мероприя-
тия е да се провеждат два 
пъти в годината - за Ко-
леда и Великден, а събра-
ните средства да се даря-
ват на домове, читалища, 
танцови състави. Идеята 
на организаторите е вся-
ка година домакин да бъде 
съпруга на посланик в Бъл-
гария. 

 Приятни изненади 
зарадваха гостите на 
партито по време на ор-
ганизираната томбола с 
многобройни награди. Съ-
битието продължи с изис-
кан коктейл от отбрани 
вина и вкусни хапки.

Мари-Шантал 
Михелсен-Била

Снимка Камен Влахов


