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Между 25 и 35 млн. евро за 
периода 2009-2010 г. може да по-
лучи България по програмата за 
развитие на селските райони. 
Евросредствата да се използ-
ват за финансиране на проекти 
в областта на възобновяемите 
енергийни източници предлага 
българската страна. Аргумент 
за този избор е фактът, че про-
цесът може да стартира бързо и 
при него рискът от неусвояване 
на финансовия ресурс е незначи-
телен.

Европейският план за иконо-

мическо възстановяване пред-
вижда 200 млрд. евро спешно да 
приспособят икономиките на 
държавите членки към текущите 
предизвикателства. Над 1 млрд. 
от общата сума е договорено да 
се прехвърлят към Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони. 

В същото време със заповед 
на вицепремиера Меглена Плуг-
чиева е създадена междуведом-

ствена работна група по упра-
вление на европейските фондове. 
Част от предложените мерки са 
от кандидатите за подпомагане 
да не се изисква представяне-
то на документи, които може 
да бъдат осигурявани служебно 
по електронен път. Предстои и 
откриването на гореща теле-
фонна линия от разплащателна-
та агенция. 30 април е крайният 
срок, поставен от вицепремиера 

Плугчиева, в който да бъдат го-
тови проектите за изменение и 
допълнение в наредбите за прила-
гане на Програмата за развитие 
на селските райони, целящи оп-
ростяване на съществуващите 
тромави процедури. До края на 
април Държавен фонд „Земеделие” 
трябва да внесе промени в проце-
дурните си правила с цел улесня-
ване на ползвателите на финан-
сиране от Европейския съюз.

25 млн. евро от ЕС за 
екостроителство на село 
Нови опростени 

процедури за 

финансиране 

на земеделски 

проекти 

предлага 

правителството

Модерно  е  да  се 
говори за икономиче-
ска и финансова кри-
за. Тя вероятно силно 
се чувства в Америка 
и в Западна Европа. В 
нашата страна не е в 
такъв размер, какъвто 
е там, но се усеща... И 
то най-вече по линия на 
трудното кредитиране 
на жилищното строи-
телство. Това основно 
е проблем на колегите 
предприемачи, които 
имат финансовия анга-
жимент към изграждане 
на жилищата. Нереали-
зираната продукция ги 
поставя в много тежко 
положение. По друг на-
чин стоят на пазара фирмите, 
които са ориентирали своята 
дейност към инфраструктурни 
проекти с осигурено финансира-
не от предприсъединителните 
фондове на ЕС. Тази криза ще се 
преодолее до края на тази годи-
на и банките отново ще откри-
ят кредитирането на жилищно-

то строителство и гилдията 
ще просъществува. Ясно е, че 
някои фирми ще фалират, дру-
ги много тежко ще преодолеят 
проблемите. 

Никой в България не знае кол-
ко е точният брой на регистри-
раните търговци преди първи 
януари 2008 г. По вътрешни дан-
ни около милион и четиристотин 
хиляди са субектите, които са 
били регистрирани и подлежат 
на пререгистрация в Търговския 
регистър. 

За съжаление много мал-
ка част от тях са се пререги-
стрирали след година и четири 
месеца работа на Търговския 
регистър, на практика това е 
почти половината срок и само 
около сто и петдесет хиляди са 
търговците, които са се прере-
гистрирали. 

Услугата „подаване по елек-
тронен път” ще спести чакане 
по опашки. Второто голямо пре-
димство на подаването по елек-

тронен път е, че таксата е с 
30% по-ниска, когато ползвате 
тази услуга. 

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО – СОФИЯ ИНТЕРВЮ

Усещането е за пролет Даниела Митева, зам. изпълнителен 
директор на Агенцията по вписванията:

30% по-ниска такса при 
отчет по електронен път

Разговор 
с председателя Светослав 

Глосов - на стр. 12-13
Какво още съветва 

Даниела Митева – на стр. 5

С парите за селските райони пустеещите 
ниви много бързо могат да се превърнат 

в заводи за енергия

Явор Симов
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ЕДНИ ОТ РАДОСТ, 

 ДРУГИ ОТ МЪКА, 

  ТРЕТИ ОТ СУТРИНТА

Обичайното изливане на поредната 
плоча събра бригадата още в 7 часа на 
пролетната съботна утрин… Момчета-
та запалиха по цигара и отпивайки от 
първото за деня кафе, очакваха наетата 
за вече десети път бетон-помпа. Добре 
познаваха и нейния шофьор - един „дър-
вен” шоп от близките до София села… 
Сметките на бригадира бяха да свършат 
в ранния следобед, така бяха планирали 
и движението на наетите бетоновози. 
Защото в 14 часа в тяхната си кръчма 
шефът щеше да уважи труда им както 
винаги: след поредна плоча – поредното 
печено агне! Работата си е работа, та-
биетът – табиет!

Бетон- помпата нещо се бавеше, та 
момчетата поприседнаха на припек пред 
фургона на пазача, хем да опънат още по 
един тютюн, хем да пробват новия чай 
от мащерка на охранителя, събирана, 
както сам той твърдеше, по баирите 
край Кремиковския манастир…

А и големият MAN за транспортиране 
на бетоновия разтвор най-накрая прис-
тигна. Караше го друг човек, но шопът 
също беше вътре и той именно започна 
разставянето и нивелирането на маши-
ната.

Бригадата се качи на кота 10 и се зах-
вана със своята си работа. Пристигна 
и първият бетоновоз. В очакване шопът 
да „провре” дългоцевното съоръжение за 
транспортиране на бетона през тясна-
та просека между техния новостроящ се 
блок, съседния и високото напрежение на 
„Енергото”, момчетата нахлузиха боту-
шите и пуснаха компресора за трамбо-
вка…

И в този момент гигантска волтова 

дъга освети за миг всичко наоколо, тре-
сна гръм и токът спря...

Беше станало невъзможното! Шопът 
беше закачил със стрелата на бетон-
помпата проводниците на високото на-
прежение… Изумен, бригадирът не може-
ше да повярва, че няма пострадали. Само 
електронното управление на MAN-а не 
работеше.

Извикаха шефа. Пристигнаха и нови 
два бетоновоза, а нямаше възможност за 
изпомпването на бетона до 10-ия етаж. 
Цялата операция беше под въпрос – със 
съответните разходи, загуби и неустой-
ки. Извикаха друга бетон-помпа. 

Какво се оказа? „Дървеният” селянин 
снощи до късно пил ракия у приятел и на 
сутринта, за да се „освести” – треснал 
и две бири. Та затова камиона го караше 
друг, за да не би нашенецът да налети на 
КАТ. Но налетя на високото напрежение… 
В квартала под Витоша четири часа ня-
маше ток.

На другата сутрин управителят 
на фирмата купи дрегер – за всеобщо 
изумление на строителите, момчета от 
Кърджалийско, които по принцип не пият 
алкохол, и въведе ясна практика! Всеки, 
който влиза да работи на строежа – свой 
или нает, задължително да се тества за 
алкохол. Без изключение.

До 14 часа все пак успяха да налеят 
плочата. В кръчмата агнето беше опе-
чено, тавата с дроб сарма ухаеше апе-
титно на джоджен. От първата чашка 
всички отляха на земята, ей така, защо-
то в този ден и Господ, и Аллах, са били 
благосклонни към тях, строителите.

За „Тухла четворка“ - 
Георги Сотиров

Тухла четворка

 По предварителни 
данни през февруари 2009 
г. произведената строи-
телна продукция се уве-
личава с 6,3% в сравнение 
с предходния месец, съоб-
щиха от Националния ста-
тистически институт.  
Сградното строителство 
е със значителен относи-
телен дял (68,5%) в общо-
то строително производ-
ство и нарастването е с 

3,1%, а при гражданското/
инженерното строител-
ство увеличението дости-
га 14%, но поради по-мал-
кия си относителен дял не 
влияе съществено върху 
общия индекс на строи-
телната продукция. 

Общата строителна 
продукция през февруари 
2009 г. намалява с 5,8% в 
сравнение със същия ме-
сец на предходната годи-

на, което е резултат от 
спада с 9,4% на сградно-
то строителство. Граж-
данското строителство 
се увеличава с 3% спрямо 
февруари 2008 г. и по-
твърждава тенденцията 
строителните предприе-
мачи да насочват усилия-
та си към доизграждане на 
строителни съоръжения, 
свързани с инфраструк-
турата.

НСИ: Има ръст на 
строителната продукция 

Снимка 

в. „Строител“

До две седмици ще има 
резултат от разпоредени-
те от Министерството 
на здравеопазването ана-
лизи на обявения за опасен 
цимент. Проверките на 
РИОКОЗ в складовете за 
строителни материали и 
в търговската мрежа за 

наличие на цимент с про-
изход от трети страни 
ще продължат до 24-ти 
този месец. Проверките 
са във връзка с постъ-
пилите сигнали от Бъл-
гарската асоциация на 
циментовата индустрия 
и последвали публикации 
в медиите за внос на ци-
мент с високо съдържание 
на шествалентен хром 
(хром VI). 

Междувременно секре-
тарят на Българската 
асоциация на циментова-
та индустрия (БАЦИ) Вла-
димир Старирадев заяви 
за „Строител”, че вдиг-
натият шум около нали-
чието на опасен цимент, 
внос от Турция, не е ре-
кламна маневра, с която 
българските производи-
тели да си върнат господ-
ството на пазара. „Става 
дума за реална опасност 
за здравето на хората, 
които са в непосредствен 
контакт със суровината, 
и тези, които са пасивни 
потребители. В асоциа-
цията са обнадеждени от 
бързата, дори мигновена 
реакция на прокуратура-
та. „Когато се пести от 
качество, последствията 
може да бъдат необра-
тими. Местните про-
изводители са вложили 
средства, за да изпълнят 
европейските норми и 
цената на цимента, ко-
ято формират е реална, 
не завишена. Когато се 
престъпват определени 
здравни норми, не е труд-
но да се предположи, че на 
карта е заложено здраве-
то. Абсолютно необходи-

мо всеки циментов комби-
нат да има инсталация, 
която регулира концен-
трацията на хром VI да 
не бъде над допустимите 
норми“, казва още Стари-
радев. За България това е 
не повече от 0,0002% от 
общото сухо тегло на ци-
мента. Както вече стана 
ясно, турският цимент 
се харчи заради ниската 

му цена. „Един тон излиза 
около 150 лв., което прави 
печалба от 20 лв. Всеки 
месец се продават поне 
52 хил. тона във всички 
райони на страната.

Според информация от 
БАЦИ опасната суровина 
се използва поне от чети-
ри месеца. Достатъчно е 
да се работи два месеца 
с такъв цимент, за да се 
развият кожни заболява-
ния и астматични бронхи-
ти, казва д-р Таня Кунева, 
ръководител на Катедра-
та по професионални бо-
лести към Медицинския 
университет в София. 

Често опасният тур-
ски цимент и български-
ят се смесват, но това 
не намалява рисковете 
за здравето,  защото 
вредният шествалентен 
хром продължава да влияе 
на хората, живеещи във 
вече построените обек-
ти. Поне 40 г. след при-
ключването на работата 
с препарати, съдържащи 
хром VI, има опасност да 
се развие рак на белите 
дробове. Влиянието му 
продължава и върху нищо 
неподозиращите обита-
тели на сградите, в кои-
то е използвана суровина 
с опасната съставка. 

От БАЦИ твърдят, 
че въпреки сигналите до 
компетентните орга-
ни турски цимент може 
да се намери свободно 
в търговската мрежа 
на страната и на много 
строителни борси в Со-
фия. На опаковките са за-
лепени фалшиви стикери 
с емблемата на ЕС. „Из-

следвахме общо 27 проби, 
половината от тях в неза-
висими лаборатории - две 
в София, една в Атина и 
една в Германия. Всички 
те показаха много висока 
концентрация на хром - от 
10 до 120 пъти и повече. 
Първоначално не повяр-
вахме, защото нормите 
надхвърляха всичко, което 
някога сме виждали", съоб-

щи Александър Кар, пред-
седател на Българската 
асоциация на циментова-
та индустрия.

Съдържанието на хром 
VI в продуктите се регу-
лира от 2005 г. от ЕК по-
ради сериозните рискове, 
на които излага здраве-
то, свързани с директния 
контакт с кожата или с 
вдишването на елемента. 
Всички големи български 
производители на цимент 
имат хромоизчистващи 
инсталации, с които рис-
ковете за здравето се из-
бягват. 

По данни на Асоциаци-
ята от началото на годи-
ната от Турция са внесе-
ни 80 хиляди тона цимент 
с канцерогенно съдържа-
не, което е около 15% от 
количествата на пазара. 
Най-много суровината  се 
ползва в Югоизточна Бъл-
гария, в района на Ямбол и 
Кърджали. 

На 30 март произво-
дителите уведомяват 
Министерство на здра-
веопазването, Министер-
ство на околната среда и 
водите, както и други от-
говорни институции. 

В момента у нас рабо-
тят четири циментови 
завода, в два от тях ра-
ботниците са премина-
ли на съкратен работен 
ден заради кризата, коя-
то вече се усеща в сек-
тора. Общият обем на 
произвежданата от тях 
продукция е 4,8 млн. тона 
годишно. С една трета е 
намаляло потреблението 
на цимент от началото на 
годината. 

Здравното ведомство ще каже 
за опасния цимент
Резултатите от анализите излизат до 2 седмици

Само за два 
месеца работа с 
опасен цимент 
може да се 
развият кожни 
заболявания и 
астматични 
бронхити

Снимка Камен 
Влахов

Дария Захариева
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Нови сгради за съдилищата – 
приоритет на правосъдното ведомство 
В бюджета заделени 48 млн. лв. за строителство

Приоритет в инвес-
тиционната политика 
на Министерството на 
правосъдието през тази 
година ще бъде изграж-
дането на материална 
база, която да осигури 
нормални условия за ра-
ботата на органите на 
съдебната власт. Това 
съобщи министър Мигле-
на Тачева. Бюджетът, с 
който ведомството раз-
полага за тази цел, е 48 
млн. лв. Сградите на Со-
фийския районен съд и на 
Софийската районна про-
куратура ще бъдат раз-
положени на мястото на 
съществуващата сграда 
на ГУСВ на бул. „Цар Борис 
III” №54 в столицата. Там 
ще се обособят и поме-
щения на Висшия съдебен 
съвет, както и на Главна 
дирекция „Охрана”. Разгъ-
натата застроена площ 
на сградния комплекс ще 
е 86 хил. кв. м. Проектът 
предвижда за нуждите на 
СРС да бъдат изградени 
69 съдебни зали. Съдий-
ските кабинети ще са ми-
нимум 170, а прокурорски-
те – 130, деловодствата 

- 10, регистра-
турите - 4. За 
администраци-
ята на СРС се 
предвиждат 
помещения с 
обща площ 300 
кв. м. „Всичко 
това засега е 
на фаза „идеен 
проект”, като 
се работи в 
посока на осъ-
ществяването 
му”, коменти-
раха от прес-
це н тъ ра  н а 
правосъдното 
ведомство.

„Сградният проблем 
на Софийския районен 
съд е изключително се-
риозен и датира поне от 
15 години”, разказва Мила 
Георгиева от пресслуж-
бата на СРС. Според 
доклад на Световната 
банка това е най-нато-
вареното и материално 
най-неосигуреното съ-
дилище в България. СРС 
е и най-големият съд в 
страната. В него рабо-
тят около 130 съдийски 
колегии. В момента съд-
ът се помещава в че-
тири различни сгради. 
В най-голямата от тях, 
която се намира на бул. 
„Драган Цанков”, са раз-
положени Наказателната 
колегия и Първа и Втора 
гражданска колегия. В 
сградата на ГУСВ на бул. 
„Цар Борис” работи Брач-
ната колегия, или Трето 
гражданско отделение, 
където се гледат специ-
фичните дела: разводи, 
родителски права, до-
машно насилие и др. Съ-
дия-изпълнителите и съ-
диите по вписванията са 
на „Патриарх Евтимий” в 
сградата на Нотариата. 
Старата архива на СРС 
се съхранява в Съдебна-

та палата. „Цялата тази 
разпокъсаност създава 
огромни затруднения как-
то за работещите там, 
така и за администра-
тивното управление, но 
най-вече за гражданите”, 
коментира още Георгие-
ва. В сградата на бул. 
„Драган Цанков” залите 
са 39, в които заседават 
над 100 съдебни състава. 
Съдийските кабинети са 
около 40, във всеки от 
тях работят по трима-
четирима съдии. Част 
от по-големите съдеб-
ни зали са преградени 
на две, за да може два 
съдебни състава да за-
седават едновременно. 
Всичко това предизвиква 
оправдано недоволство 
от страна на хората, 
защото те нямат дос-
тъп до информацията, 
която им е необходима. 
В такава обстановка се 
работи много трудно и 
този проблем неведнъж е 
огласяван в медиите, но 
все още реално развитие 
няма, обясниха от прес-
центъра на СРС. Един от 
приоритетите на новия 
председател на СРС Кра-
симир Влахов е свързан 
именно с това.

Във Варна събират всички от системата в модерен комплекс 

Новата съдебна палата във Варна 
ще побере всички органи на съдебна-
та власт в областта. Сградата ще се 
проектира като модерен комплекс, съо-
бразен с изискванията за достъпност 
и безопасност. Нейната максимална 
разгъната застроена площ ще бъде 25 
612 кв. м, а етажите й ще бъдат най-
много 12. Така на едно място ще бъдат 
съд, прокуратура, Службата по вписва-
нията и Областното звено „Охрана”.

Към настоящия момент е изготве-
но техническо задание за създаване на 
инвестиционен проект и е проведена 
процедура за избор на изпълнител на 

проектните и строителните работи. 
Сключен е договор за проектиране и из-
граждане с фирма „Валекс” ЕООД – гр. 
Трявна, като в момента се извършват 
предпроектните проучвания. След 
приключването им ще се пристъпи 
към изготвянето на идейния и работ-
ния проект. Очаква се проектиране-
то да приключи до октомври 2009 г., 
строителната площадка да бъде от-
крита до края на 2009 г., а същински-
те строително-монтажни работи да  
завършат в края на 2012 г., обявиха още 
от пресцентъра на Министерството 
на правосъдието.

Съдебният архив в СРС

Благой Рагин и Анелия Крушкова са на различни мнения по въп-
роса за руските визи  Снимки Камен Влахов

Благой Рагин, председател на Асоциацията на хотелиерите: 

За да се развива туризмът, трябва много повече реклама

„Финансовата криза 
влияе зле на туризма като 
цяло, но това не е едноз-
начно. Някои фирми само от 
вестниците разбират, че 
има криза, а други са наис-
тина в тежко състояние”, 
заяви за в. „Строител” Бла-
гой Рагин, председател на 
Българската хотелиерска 
и ресторантьорска асоци-
ация. Според него причини-
те за това са няколко. На 
първо място всеки, който 
се занимава с туризъм, 
трябва да има резервен 
фонд – 25% от оборота. 
Другото важно правило е 
да се теглят само такива 
кредити, които ще могат 
да се обслужват. Тази криза 
ще помогне на пазара да се 
саморегулира, посочи той. 
Това е здравословно като 
процес. По думите му, има 
опасност онези бизнесмени, 
които имат кредити над 
възможностите си и нямат 
един лев в резервния фонд, 
да не оцелеят.

„Има не само колеги, но 
и цели туристически дес-
тинации, които не знаят, 
че има криза. Например във 
Велинград, Сандански, Зла-
тоград и Хисар”, добави Ра-

гин. Какво е обяснението? 
Освен отлични природни 
дадености - минералната 
вода и природата, там 
много се инвестира в ре-
клама. При тях има синхрон 
между бизнеса, браншовите 
асоциации и общинското 
ръководство и резултати-
те не закъсняват. Само в 
Сандански има 28 проекта, 
финансирани от европей-
ските фондове. Проблем на 
България е лошият имидж 
и това трябва да се пре-
одолее, като се реклами-
ра положителното, което 
не липсва. Материалната 
база у нас е една от най-
новите в Европейския съюз. 
Цените са много по-ниски. 
Ще излезем от кризата, 
като покажем пред света 
хубавото, което притежа-
ваме, добави Рагин. Бълга-
рия има какво да предложи: 
природни дадености, кон-
курентни цени, добро ка-
чество, все по-квалифици-
ран персонал. Тази криза ще 
пресее пазара, ще останат 
само фирмите, които пред-
лагат наистина качествен 
продукт. Неговата прогно-
за е, че тези, които оцеле-
ят след кризата, ще се раз-
вият в бъдеще много добре. 
Специалистите казват, че 
България е остров на ста-

билността и на това тряб-
ва да се наблегне. 

Кризата неминуемо дава 
своето отражение. Има 
отлив от страна на скан-
динавските страни, Англия 
и Ирландия. Има проблем и 
с руските туристи, заради 
визите. Македонските и 
сръбските граждани също 
влизат с визи. С въвеждане-
то им техните посещения 
са намалели повече от три 
пъти. Подобно е положе-
нието с Турция, Молдова и 
Украйна. „Стигна се дотам, 
че пазарът ни се отвори 
за Европа и за света, но 
загубихме балканските ту-
ристи”, обясни Рагин. През 

миналата година 1 млн. бъл-
гарски туристи са посети-
ли Гърция, а 650 хил. гърци 
са дошли у нас. Близо 1 млн. 
българи посещават Турция, 
срещу 25 хил. от тяхна 
страна. Това съотношение 
не е добро за българска-
та икономика, коментира 
той. Въпреки проблемите 
обаче, за миналата годи-
на е отчетен 18% ръст в 
туризма. Има предложение 
държавата да поеме пла-

щането на руските визи. 
Тази сума е осем милиона 
лв. на година, но 250 млн. 
лв. ще влязат в бюджета, 
ако руските граждани не се 
откажат от България като 
предпочитана дестинация. 
Преди дни обаче стана ясно, 
че засега това не може да 
се случи. „Няма вариант, в 
който руските визи да от-
паднат”, коментира Анелия 
Крушкова, председател на 
Държавната агенция по 
туризъм. Безплатни ще са 
визите за всички деца до 18 
години, които идват с ор-
ганизирани групи. Намален 

е и срокът на издаването 
им: за нормалните визи той 
става от 10  на 4 работни 
дни, а експресните визи 
вместо за три работни дни 
ще се изготвят за 48 часа. 
На собствениците на не-
движими имоти в България 
ще се издават тригодишни 
визи. По думите на Крушко-
ва за първите два месеца 
на годината чуждестран-
ните туристи у нас са 
намалели с 6,5 процента в 

сравнение с миналата.
„Бихме искали 50 млн. 

евро за реклама”, заяви Ра-
гин. В Гърция се отделят по 
140 млн. годишно, в Хърва-
тия – 100 млн. По думите 
му силите на рекламата 
трябва да се насочат към 
Централна и Източна Евро-
па, защото западният пазар 
се държи от огромните ту-
роператорски вериги. Но 
в Полша, Чехия, Словакия, 
Унгария, Румъния; Латвия, 
Литва и Естония; Сърбия и 
Македония има големи ре-
зерви и трябва да се стре-
мим към тях.

В последно време тури-
стите търсят активната 
почивка: ски, езда, сърф, 
плуване. Предпочита се и 
балнеологията. Български-
ят турист става все по- 
взискателен. Сред зимни-
те ни курорти определено 
Банско държи първенство-
то, много посещаван е и 
Боровец. Неговото голямо 
предимство е близостта 
до София. Тетевен, Троян, 
Рибарица и Априлци пък са 
водещи в селския и алтер-
нативния туризъм. „Колко-
то повече се урбанизира и 
цивилизова обществото, 
толкова по-засилен става 
интересът към него”, обяс-
ни той.

Във Велинград, Сандански, Златоград 

или Хисар не знаят, че има стагнация.

Снимка 

Камен Влахов

Мариана Георгиева

Мариана Корчакова
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605 млн. евро по ОП „Транспорт” 
за българските железници
Средствата осигуряват модернизацията на БДЖ 60 процента

ОБЩЕСТВЕНИ 
ПОРЪЧКИ

Инфраструктурни-
те проекти, които биха 
представлявали интерес 
за строителния сектор, 
се обявяват в електрон-
ните страници на Аген-
цията по обществени 
поръчки, „Държавен вест-
ник”, Министерството на 
транспорта и EU Jurnal. В 
обявите не се посочват 
стойностите, с цел да не 
се опорочат предстоящи-
те търгове. През цялата 
година ще има обяви в 
посочените електрон-
ни страници за обще-
ствени поръчки, заявиха 
от НКЖИ. Необходимо е 
мениджърите на фирми-
те да следят обявените 
обществени поръчки в 
посочените електронни 
страници и да си купу-
ват тръжни документи. 
Тяхната цена, според За-
кона за обществените 
поръчки, сега се опреде-
ля само от разходите за 
копирането им, т.е. тя е 
много по-ниска от пре-
дишните години. Важно 
е стриктно да се изпъ-
лняват изискванията към 
кандидатите, посочени 
в тръжните документи, 
за да се подготвят и по-
дават коректни оферти. 
Според Закона за обще-
ствените поръчки, всич-
ки фирми (малки и големи, 
български и чуждестран-
ни) имат равен достъп 
до участие в обявените 
конкурси за изпълнение 
на инфраструктурни про-
екти. Апликационните 
форми се изготвят само 
от бенефициенти по ОП 
„Транспорт”. Попълване-
то им не би трябвало да 
затрудни фирмите. На-
ционална компания „Же-
лезопътна инфраструк-
тура” не допуска грешки и 
подготвените до момен-
та апликационни форми са 
одобрени.

Проектите за интер-
модалните терминали 
могат да бъдат отдадени 
на концесия, но след оцен-
ка на възможностите за 
прилагане на публично-
частно партньорство, 
съгласно Указанията на 
Министерството на фи-
нансите. 

Ж е л е з о п ъ т н и я т 
транспорт често е най-
предпочитаният заради 
неговата сигурност и 
бързина, освен това той 
е и в най-голяма степен 
екологичен. Така е по све-
та. Когато обаче стане 
дума за Българските дър-
жавни железници (БДЖ), 
тези асоциации са далеч 
от мисленето на пасаже-
рите. 

Модернизацията на 
БДЖ е крайно наложител-
на. Освен това България 
трябва да се интегрира в 
европейската железопът-
на мрежа и това е причи-
ната ОП „Транспорт” да 
планира средства в раз-
мер на 605 млн. евро за 
целта. Бенефициент по 
програмата е Национал-
на компания железопътна 
инфраструктура (НКЖИ), 
която ще работи по про-
екти от Приоритетна 
оc I „Развитие на железо-
пътната инфраструкту-
ра по трансевропейски-
те и основно национални 
транспортни оси”, което 
практически означава, че 
тези проекти трябва да 
помогнат за интегрира-
нето на националната жп 
мрежата с европейската 
и да се подобри опера-
тивната съвместимост 
на основните железопът-
ни артерии. Средствата, 
които са предвидени, не 
включват техническата 
помощ и са около 60-65% 
от необходимите, оста-
налите средства трябва 
да бъдат осигурени от 
държавния бюджет, по 
данни на НКЖИ. 

Компанията е бенефи-
циент и по един проект по 
Приоритетна ос III „Подо-
бряване на интермодал-
ността при превозите на 
пътници и товари”.

Проекти по приори-
тетните оси.

Първият от основни-
те проекти по Приори-
тетна ос I е „Модерни-
зация на железопътната 
линия София–Пловдив за 
скорост 160 км/ч”. В него 
са включени следните 
дейности: изпълнение на 
договори, свързани със 
строителни работи, сиг-
нализация, телекомуни-
кации и информационни 
системи, супервизия и 
дългосрочен консултант. 
Стойността му е 125 млн. 
евро, като националното 
финансиране е в размер на 
25 млн. евро. 

О т  из к л ю ч и телн о 

значение е модернизаци-
ята на железопътната 
линия Видин–София, тъй 
като отсечката е част 
от железопътен кори-
дор София–Видин–Кула-
та, включен в списъка за 
приоритетни проекти 
за развитието на Тран-
севропейската транс-
портна мрежа до 2020 г. 
Стойността на проекта 
е 320 млн. евро, като на-
ционалното финансира-
не е в размер на 64 млн. 
евро, или 20% от общата 
стойност. Дейностите 
и тук са свързани със 
строителни работи, сиг-
нализация и телекомуни-
кации. 

По-малък по стойност, 
но не и по значение е про-
ектът „Модернизация на 
железопътната линия Со-
фия–Перник–Радомир, кой-
то също е част от модер-

низацията на отсечката 
София–Кулата. Целта е 
достигането на 160 км/ч, 
а стойността му е 100 
млн. евро.

Последният от про-
ектите по тази ос е „Ре-
конструкция и електрифи-
кация на железопътната 
линия Свиленград–Турска 
граница” - строителство 
и електрификация на при-
близително 19 км нов жп 
участък за скорост на 
движение 160 км/ч, като 
част от проекта „Рекон-
струкция и електрифи-
кация на Пловдив–Сви-
ленград." Стойността му 
е 35 млн. евро, а съфинан-
сирането от държавата - 
7 млн. Участъкът е част 
от Общоевропейски я 
транспортен коридор IX и 
Общоевропейския транс-
портен коридор IV Плов-
див–Свиленград–Истанб-

ул–Трасека.
Алтерна-

тивни проек-
ти по Приори-
тетна ос I

Подновява-
не на участъци 
от железопът-
ната инфра-
структура по 
жп линия Плов-
див–Бургас, 
стойност: 63 
млн. евро

Модерни-
зация на жп 
линия София–
Д р а г о м а н , 
С т о й н о с т : 
83,00 млн.евро

Подновява-
не на участъ-
ци по жп линия 
Мездра–Горна 
О р я хо ви ц а , 
стойност 160 

млн. евро
Удвояване и електри-

фикация на жп линия Пър-
вомай–Ябълково, стой-
ност: 23 млн.евро

Приоритетна ос I I I 
цели да облекчи прех-
върлянето на пътници и 
товари от един транс-
порт към друг и да насочи 
трансфера към по-еколо-
гични видове транспорт. 
Тук строителният сектор 
има най-силно поле за изя-
ва. Предвидено е постро-
яването на интермодален 
терминал в София, който 
включва вход, пътна връз-
ка, митници, офиси, хале 
за ремонтни действия и 
др. Стойността на про-
екта е 25,9 млн. евро. 85% 
от тях идват по линия на 
Европейския фонд за реги-
онално развитие на ЕС, а 
останалите от национал-
но съфинансиране. 

Силвия  Радославова

Жп линии по 
Приоритетна ос I 



5СТРОИТЕЛИНТЕРВЮпетък, 17 април 2009

Госпожо Митева, над 
сто хиляди търговци 
трябва да подадат фи-
нансовите си отчети до 
юни, каква е ситуацията 
към момента?

Както всяка година 
съгласно Закона за сче-
товодството до 30 юни 
всички търговци трябва 
да си подадат годишни-
те финансови отчети за 
обявяване в Търговския ре-
гистър. Към днешна дата 
една много малка част от 
тях са го направили, което 
означава, че ще се изчака 
по български последният 
момент, т.е. през юни ще 
има огромно натоварване, 
тъй като статистиката 
ни показва, че около 140 хи-
ляди търговци трябва да 
подадат годишни финансо-
ви отчети. Сега имам въз-
можността да апелирам 
да се използва услугата 
„подаване по електронен 
път”, с която първо ще се 
спести чакане по опашки, 
които са неизбежни, ако 
всеки реши да се отчете в 
последния момент. И вто-
рото голямо предимство на 
подаването по електронен 
път е, че таксата е с 30% 
по-ниска, когато ползвате 
тази услуга. Мисля, че тези 
два сериозни фактора ще 
мотивират търговците да 
подадат отчетите си по 
електронен път, за да се 
извърши по-лесно услугата 
и ние да можем да ги обслу-
жим в срокове. Нашите офи-
си ще приемат отчети и на 
хартиен носител, както и 
миналата година ще рабо-
тим с удължено работно 
време, и събота, и неделя. 
Ще се постараем търго-
вците да бъдат обслужени 
по възможно най-добрия на-
чин. Но все пак - подаването 
по електронен път спестя-
ва много време и много уси-
лия и струва по-малко, така 
че е добре да се използва 
тази възможност.

Вие споменахте и дру-
га важна подробност, че 
не е задължително упра-
вителите, а е възможно 
и счетоводителите да 
подават тези финансови 
отчети?

Лицата, които могат 
да подадат за обявяване 
годишни финансови от-
чети, са счетоводители, 
адвокати и представлява-
щи дружеството, така че 
кръгът е доста разширен. 
Това е един от случаите, 
всъщност единственият, 
с толкова разширен кръг 
лица, които имат право да 
подават пред Агенцията и 
да бъдат заявители на го-
дишни финансови отчети.

Търговският регистър 
стартира амбициозно с 
това да се извърши пре-

регистрацията на съ-
ществуващите фирми 
в срок от три години. 
Каква е ситуацията в 
момента, какъв про-
цент вече се пререги-
стрираха? 

Всички числа, които 
ще кажа, са условни, за-
щото никой в България 
не знае колко е точни-
ят брой на регистрира-
ните търговци преди 
първи януари 2008 г. 
Но по наши вътрешни 
данни около милион и 
четиристотин хиляди 
са субектите, които 
са били регистрирани 
и подлежат на прере-
гистрация в Търговския 
регистър. За съжале-
ние много малка част 
от тях са се пререги-
стрирали след година и 
четири месеца работа 
на Търговския регис-
тър, на практика това 
е почти половината 
срок и само около сто 
и петдесет хиляди са 
търговците, които са 
се пререгистрирали. Аз 
лично апелирам от доста 
време и използвам възмож-
ността да го споделя, че 
много по-добър вариант е 
да си прекратят дейност-
та и да се ликвидират тър-
говците, без да се изчаква 
тригодишният срок, и това 
да се прави от Агенцията 
служебно. Когато ние на-
значаваме служебно лик-
видатори, то ще бъде по 
тарифи, които Агенцията 
е определила, и на търго-
вците, които предприемат 
сами тези стъпки преди 
тригодишния срок, ще е 
много по-евтино. Така че 
е добре тези, които имат 
регистрирани основно ед-
нолични търговци в периода 
до 1995 г.,  да предприемат 
действия и да ги закрият, 
за да не търпят някакви 
по-сериозни санкции като 
ангажимент, който трябва 
да бъде възстановяван на 
държавата.

Спомням си, в начало-
то, когато се подготвяше 
стартът на Търговския 
регистър, имаше опасе-
ния, че ще възникнат про-
блеми с имената, ще се 

дублират име-
на. Как на прак-
тика се развиха 
нещата?

През мина-
лата година, ко-
гато април про-
дължаваше да е 
доста жарък ме-

сец в Агенция 
по вписвания-
та и първите 
пет месеца 
беше много 
трудно, защо-
то Търговски-
ят регистър 
с т а р т и р а 
наистина с 
огромни уси-
лия  и това се 
случи основно 
и единствено 
заради пробле-
мите, които 
съществува-
ха в Закона за търговския 
регистър и вие всъщност 
дефинирате един от тях. 
Съгласно тогавашната 
редакция на закона тряб-
ваше всички, на които се 
дублират имената, да ги 
променят. Това, разбира се, 
провокира голямо напреже-
ние сред търговците, но 
всичко приключи, мога да 
кажа успешно с изменения-
та в закона от юни, когато 
се взе решение да не бъдат 
променяни имената на вече 
регистрираните търговци, 
а националната уникалност 
да важи само занапред за но-

ворегистрираните субекти 
след 1 януари 2008 г. Тоест 
това първоначално напре-
жение заради несъвършен-
ствата в закона отшумя и 
в момента ние работим по 
добър начин. Всички стра-
хове, които имаха и търго-
вците, и обществеността, 

че  Търгов -
ският регис-
тър няма да 
стартира или 
още по-лошо, 
ще блокира 
работата на 
бизнеса, се 
оказаха нео-
снователни. 
След измене-
нията в за-
кона от юни 
регистрации-
те стават за 
часове, мак-
симум за ден. 
Спокойно се 
вадят удосто-
верения за ак-
туално състо-
яние, веднага, 
на гише, не се 
чака. Изобщо, 
регистрация-
та на фирми, 
пререгистра-
цията, промя-
на на обсто-
ятелствата 
е един вече 
доста улес-
нен процес, но 
мисля, че след 
като всички 
търговци се 

пререгистрират в триго-
дишния срок, ще се видят 
всички бенефити на това, 
че в България беше въведен 
електронен търговски ре-
гистър.

Освен Търговския ре-
гистър вие имате една 
доста голяма отговор-
ност, която може би е в 
началната си фаза - Имот-
ният регистър. На какъв 
етап е той?

Мога да кажа с удо-
волствие, че от 26 януари 
в цяла България е внедрена 
успешно новата информа-

ционна система „Икар“, в 
която има доста предим-
ства. Едно от тях е, че до 
настоящия момент на 113 
места в цялата страна на 
самостоятелни сървъри се 
водеха имотните регис-
три. От 26 януари това е 
централизирана база дан-
ни и от нея може да се пра-
вят справки за територи-
ята на цялата страна. И 
в новата информационна 
система за кадастър и 
имотен регистър,която е  
уеб базирана, отново през 
интернет има достъп до 
нея чрез регистрация този 
път, защото услугите са 
платени. След регистра-
ция и плащане на сума под 
формата на кредити за 
броя справки, които иска-
те да направите, вие може 
да ползвате системата 
от всяка точка на света 
и да си правите справка 
за лицата, които ви ин-
тересуват. Това, което 
беше направено, и от 26 
януари е факт за цялата 
страна, е само първата 
стъпка, за да се премине 
към имотен регистър. За 
да имаме пълен и цялостен 
имотен регистър, трябва 
първо да имаме цялостно 
кадастрално покритие на 
територията на страна-
та. Освен това всички ак-
тове, които се съхраняват 
в Агенцията по вписвания 
чрез нейните 113 поде-
ления, трябва да бъдат 
сканирани и въведени в 
информационната систе-
ма, защото актовете се 
съхраняват повече от 100 
години, а информационни 
системи са въведени в 
Агенцията по вписвания-
та от 2002 г. в повечето 

градове, а от 1998 г. в 
много малка част от тези 
113 служби, т.е. доста дъ-
лъг период - повече от 80 
години, трябва да бъде 
качен също в електронен 
вариант, а за да се случи 
това, се изискват сери-
озни средства. Ние водим 
разговори и с министер-
ството, и с институции, и 
с външни организации, кои-
то могат да подпомогнат 
този процес да приключи 
в някакви срокове, защото 
иначе той може да продъл-
жи и двайсет, и трийсет 
години. Ако намерим фи-

нансиране, смятам, че за 
около седем-осем години 
може да бъде сканирана и 
качена цялата информа-
ция в електронен вид и да 
имаме пълен имотен ре-
гистър. 

Тази система ще има 
ли превантивен ефект 
спрямо измамите с недви-
жимите имоти?

Категорично „да” - това 
е част от мерките, които 
Министерството на пра-
восъдието предприе във 
връзка с преодоляването на 
проблема с имотните изма-
ми. Още в първите седмици 
след внедряването на сис-
темата два случая в София 
и един във Велико Търново 
бяха констатирани и аз 
като директор предприех 
действията тези лица да 
бъдат незабавно уволнени и 
да бъдат предадени на про-
куратурата за разследване.

Какви бяха нарушени-
ята?

Издадени удостовере-
ния за вещни тежести с 
невярно съдържание. Вър-
ху съответен имот има 
наложена ипотека, но по 
документ имотът излиза 
чист, т.е. без ипотеката, 
което означава, че втори 
път са извършвани ипоте-
ки по отношение на един и 
същ имот, което е, меко ка-
зано, недопустимо и срещу 
което аз винаги съм сто-
яла твърдо и ние реагира-
ме незабавно. Това е само 
началото, което тази сис-
тема ни дава. Назначени са 
десет души, които правят 
всекидневен мониторинг 
на вписванията. Този дос-
та по-засилен контрол и 

възможност да 
се следи цялата 
страна води до 
това да кажа с 
гордост, че към 
днешна  дата 
един или два гра-
да по изключение 
не приключват 
всички сделки в 
рамките на деня. 
Всъщност, ако 
днес изповядате 
сделка и я внесе-
те за вписване, 
на другия ден су-
тринта можете 
да си получите 

нотариалния акт, или най-
много в срока, който е пред-
виден в правилника, а имен-
но три дни. Това е  важно 
за гражданите. Разбира се, 
за да успяваме в рамките 
на един ден да се справяме 
с вписванията, стана въз-
можно и от факта, че нама-
ля броят на сделките. Това 
е ефект от световната 
финансова криза, но въпре-
ки това мисля, че дисципли-
ната и организационната 
култура в агенцията се по-
вишават и ние започнахме 
да работим доста по-добре 
в този регистър.

30% по-ниска такса при подаване 
на финансови отчети по електронен път

Ренета Николова

Даниела Митева, зам. изпълнителен директор на Агенцията по вписванията:

Не чакайте последния момент, 

за да си спестите висенето по 

опашките през юни.

Снимки 

Камен Влахов
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Допълнителни 88 млн. евро за 
Регионално развитие от ЕС
Парите са за авансови плащания по 
оперативните програми

България ще получи 
от Европейската коми-
сия близо 88 млн. евро 
допълнителни авансови 
плащания по оперативни 
програми за 2009 г., съ-
общиха от кабинета на 
вицепремиера Меглена 
Плугчиева. Предвидени-
те средства ще играят 
ролята на антикризисна 
мярка и ще целят укреп-
ването на инвестициите 
в условията на безпреце-
дентната икономическа 
и финансова криза.

Малко над 64 млн. 
евро от сумата са пре-
доставени от Европей-
ския фонд за регионално 
развитие, а 23 709 197 

млн. евро са по линия на 
Европейския социален 
фонд в рамките на ко-
хезионния пакет за пе-
риода 2007-2013 г. Това 
са нови 2% от общата 
сума за периода 2007-
2013 г., с което обемът 
на авансовите плащания 
за страната ни се уве-
личава до 4 на сто за 
2009 г. „С увеличението 
на обема на авансовите 
плащания за България от 
2 на 4 на сто страната 
ни ще има достатъчно 
финансов ресурс и няма 
опасност да не можем да 
разплащаме проектите 
по оперативните про-
грами”, смята Меглена 
Плугчиева.

Вицепремиерът Плуг-

чиева е получила писмо 
от еврокомисаря по ре-
гионална политика в ЕК 
Данута Хюбнер, в което 
се изказва благодарност 
за допълнителната ин-
формация, предоставена 
от Плугчиева през февру-
ари за преструктурира-
нето на Одитния орган и 
функционирането на Ин-
формационната система 
за управление и наблюде-
ние (ИСУН). По последни 
данни към 3 април 2009 г. 
извършените плащания 
по оперативните про-
грами възлизат на бли-
зо 40 млн. евро от общо 
получени като авансови 
плащания от страната 
ни малко над 547 млн. 
евро.

Елица Илчева

Стартира строителството на топлата  
връзка на Перник с магистрала „Люлин“ 

Кюстендилската фир-
ма „Гранит 97” АД започна 
рехабилитацията на пътя 
между пернишките села 
Дивотино–Люлин–Големо 
Бучино. Проектът е с наци-
онално значение, тъй като 
е свързан с планираното 
изграждане на автомаги-
страла „Люлин” и пътен 
възел от с. Големо Бучино, 
който ще прави връзката 
към нея. Първата копка на 
важния обект направиха ми-
нистърът на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството Асен Гагаузов и 
кметът на община Перник 
Росица Янакиева. Сред-
ствата за предстоящия 
ремонт идват по спечелен 
проект от общинската ад-
министрация по Оператив-
на програма „Регионално 
развитие”. В рехабилита-
цията на пътната отсеч-
ка ще бъдат инвестирани  
4 266 094 лв. 85% от тях 
се предоставят от Евро-
пейския фонд за регионално 
развитие, а 15%, или 639 914 
лв., са национално съфинан-
сиране. За строителни дей-
ности ще бъдат използвани 
3 350 979 лв. Разработката 
е сред първите, които се 
финансират от ОПРР, каза 
министър Гагаузов. Той по-
сочи, че в страната вече 
започват да се изпълняват 
обекти с локално значение, 
свързани с подобряване бла-
госъстоянието както на 
населените места, така и 
на връзките между тях.

По ОП „Регионално раз-
витие” са подписани дого-

вори за над 500 млн. лева, 
обяви още министърът. По 
думите му до края на 2009 
г. има отворени процедури 
за над 1,2 милиарда лева. 
Това означава, че ще бъде 
договорена повече от поло-
вината програма, каза Гага-
узов и допълни, че 2009-а ще 
бъде годината на усилено 
изпълнение на проекти по 
ОПРР. Основни бенефициен-
ти са българските общини.

По думите на кмета Ро-

сица Янакиева този път е 
много важен, тъй като ще 
съкрати времето на пъту-
ване до столицата, особе-
но когато стане готова 
автомагистрала „Люлин”. 
Той ще даде алтернатива 
на околните села за по-до-
бро икономическо развитие. 
Проектът ще бъде в услуга 
на около 4000 жители от 
селата Дивотино, Люлин 
и Големо Бучино. От него 
ще се възползват над 23 

хил. водачи на МПС, пре-
минаващи всекидневно по 
пътя Перник–София, както 
и над 20 транспортни фир-
ми, извършващи превоз на 
пътници по същото трасе. 
Като краен резултат от 
рехабилитацията на път-
ната отсечка се очаква да 
се подобри достъпност-
та до слабо урбанизирани 
периферни територии на 
община Перник. Паралелно 
с изграждането на път се 

предвижда строителство 
на отводнителна система 
за отвеждане на повърх-
ностни води и полагане на 
вертикална сигнализация и 
хоризонтална маркировка. 

Срокът за изпълнение 
на обекта съгласно подпи-
сан договор между Община 
Перник и изпълнителя е 10 
месеца. Дейностите по 
строителния надзор ще из-
пълнява „Ел Консулт” ЕООД 
- Перник.

В ШУМЕН 
РАЗШИРЯВАТ ВИК 
ПРОЕКТ ПО ИСПА

В СТАРА ЗАГОРА 
ЗАМРАЗИХА 
БИЗНЕС КОМПЛЕКС

Във връзка с из -
готвянето на Общ 
устройствен  план 
на Шумен се обмис-
л я  включването на 
допълнителни кана-
лизационни колекто-
ри.  Те ще осигурят 
съществуващите и 
бъдещите зони  на 
града и ще отгово-
рят на изискванията 
на инвеститорите 
за инфраструктура 
в частта ВиК. На ра-
ботна среща в общи-
ната специалисти от 
администрацията , 
надзорникът по ИСПА 
и проектанти от гра-
да са обсъдили реали-
зацията на проекта 
за подмяна на водо-
проводната и канали-
зационната мрежа в 
Шумен. Решено е над-
зорникът да изготви 
апликационните фор-
ми за този проект. 
Обсъдени са възмож-
ностите за  възла -
гане на финансово-
икономически анализ, 
който да докаже пол-
зата от разширяване-
то на обхвата на про-
екта ИСПА - II етап, 
и че изпълнението на 
по-големия обем дей-
ности ще гарантира 
цялостно обхващане 
на отпадните води 
на Шумен. Той ще оси-
гури и максималното 
натоварване на пре-
чиствателната стан-
ция за отпадни води. 
Обс ъ ден  е  ц елият 
пакет от условия на 
Европейската коми-
сия, отнасящи се до 
големите проекти, ка-
къвто е шуменският. 

Строителство -
то на мащабния про-
ект за изграждане 
на бизнес комплекс, 
който трябваше да 
е  най - големият на 
Балканите, е отложе-
но временно заради 
финансовата криза, 
съобщи единият от 
съсобствениците му 
- депутатът от Ста-
ра  Загора  Евгений 
Жеков. Първата коп-
ка е направена през 
септември миналата 
година и тогава инве-
ститорите обявиха, 
че проектът ще се из-
гражда с банков заем. 

Теренът, опреде-
лен за бизнес комплек-
са, е зад хипермаркет 
„Мосю Бриколаж”. Про-
ектът включва 25 биз-
нес сгради на 100 хил. 
кв. м застроена площ, 
припомня в. „Старо-
загорски новини”. Ин-
веститорите имат 
идея една от сгра-
дите да бъде 100-ме-
тров небостъргач. 

Милена Грозданова 

Меглена Плугчиева

Министър Гагаузов и кметът на Перник Росица Янакиева дават старт на строителството на пътя, който ще е топлата връзка 
на Перник с магистрала „Люлин”

Снимка авторът
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Българска фирма почва 
летището до Гоце Делчев 
Портът ще обслужва туристическата 
индустрия на Благоевградска област, и преди всичко Банско

Софийската „Корси 
Маунтин Рисорт" АД 
започва строеж на ле-
тище в землището на 
село Мосомище край Гоце 
Делчев. Портът ще бъде 
за граждански полети. 
Преди две години фир-
мата е закупила 890 дка 
от Министерството на 
отбраната в района на 
бившата военна писта. 
Пред приключване вече 
е подробен устройствен 
план на парцела. МОСВ е 
приело представената 
от „Корси Маунтин Ри-
сорт” АД документация 
за инвестиционно пред-
ложение „Възстановява-
не дейността на летище, 
разширение на пистата, 
изграждане на малък пе-
рон и пътнически терми-
нал”, а в Гоце Делчев вече 
мина обществено обсъж-
дане за оценка на въз-
действието на околната 
среда по проекта. Според 
направените проучва-
ния и изготвения анализ 
няма никаква пречка за 
опазване на природата. 
„Теренът е достатъчно 
отдалечен и шумът от 
кацащите и излитащи-
те самолети няма как да 
притеснява гражданите 
на Гоце Делчев и Мосо-
мище”, уверяват експер-
тите. 

Намеренията са лети-
щето ще бъде използва-
но за излитане и кацане 
на граждански полети на 
обща авиация и впослед-

с т в и е  з а 
ч а р т ъ р н и 
полети за 
превоз  на 
п ъ т н и ц и . 
Планира се 
до 2015 г. 
д а  б ъ д ат 
обслужвани 
около 3000 
излитания 
и  кацани я 
г о д и ш н о . 
Очаквани-
ят годишен 
пътникообо-
рот е 100 
хил.  души, 
като ще се 
о б с л у ж в а 
цялата ту-
ристическа 
индустрия 
на Благоевградска област, 
и преди всичко Банско. Но-
вото съоръжение ще акти-
вира местната икономика, 
смятат инвеститорите, 
които обещават за стро-
ителството да бъдат 
ангажирани местни хора, 
а след това то да може 
да се използва от транс-
портни и други логистични 
фирми. 

Недоволни от това, 
че Министерството на 
отбраната не им е при-
знало правото на соб-
ственост, а общинска-
та поземлена комисия им 
е предложила само ком-
пенсаторни бонове, са 
собствениците на имо-
ти в землището на ле-
тището. Хората искат 
за това, че са загубили 
земите си, да получат не 

бонове, а равностойни 
земи или пари в брой. През 
1993 г. бившата Поземле-
на комисия възстановява 
земите на всичките 202 
семейства, представили 
оригинални нотариални 
актове за собственост 
на земи в сервитутната 
зона на летищната пис-
та, с обща площ от 890 
дка, а сега им се предла-
гат само бонове.

Според юристите на 
фирмата инвеститор из-
граждането на граждан-
ско летище ще е от пол-
за за цялото население 
на Неврокопския край, а 
реакцията на бившите 
собственици няма да 
провали инвестиционни-
те им намерения, но със 
сигурност значително 
ще забави осъществява-
нето му.

За останалите хора 
от село Мосомище пис-
тата е добра новина, 
тъй като тя ще даде 
възможност за развити-
ето на туристическия 
сектор в селото, което 
има какво да покаже на 
гостите си.  Първият 
опит за посрещане на 
самолети край Мосоми-
ще пропада през 2006 г. 
Тогава кметството ло-
бира за американската 
фирма LOB Performance 
Systems, но Министер-
ството на отбраната 
не дава имота. До края 
на 60-те години армей-
ският аеродрум е използ-
ван от българските ВВС. 
След това на него много 
рядко кацат самолети 
или хеликоптери.  Из-
ползван е и за незаконни 
ралита. 

Дълбаят Варненското 
езеро за напорен водопровод

Първа ко-
пка на пречис-
твателната 
с т а н ц и я  з а 
отпадни води 
във  варнен -
ския квартал 
„Аспарухово”, 
която ще се 
трансформи-
ра в помпена, 
направи Джев-
дет Чакъров 
– министър на 
околната сре-
да и водите. За 
целта на 2,5 км под дъно-
то на Варненското езеро  
ще бъде прокопан напорен 
водопровод. Проектът, 
който е с планирана про-
дължителност 6 месеца, 
трябва да бъде завършен 
през август. Финансира-
нето от над 12 млн. лв. е 

осигурено от предприсъ-
единителната програма 
ИСПА. Строителството 
е поверено на гръцката 
фирма „Сфелинос”, а над-
зорът – на българо-дат-
ския консорциум „БТ Инже-
неринг-НИРАС”. В него ще 
се включат 30 работници.

Б ъ л г а р -
с к и т е  о б -
щини проя-
вяват голям 
интерес към 
Оп ерат ив -
на програма 
„Околна сре-
да”. Досега 
с проекти по 
програмата 
са кандидат-
ствали над 
86% от бъл-
гарските об-
щини и това 

не може да не ни радва, за-
яви във Варна министърът 
на околната среда и води-
те Джевдет Чакъров. По 
думите му реализирането 
на проекта ще допринесе 
за подобряване на работа-
та на пречиствателната 
станция и на екологично-

то състояние на Варнен-
ския залив. По този начин 
ще се облагодетелства и 
туризмът, като пречис-
твателната станция ще 
спомогне за привличането 
на още български и чуж-
дестранни туристи по 
Северното Черноморие. 

„Община Варна е една 
от активните общини 
в кандидатстването за 
средства от оперативни 
екологични програми. Ние 
сме готови да си сътруд-
ничим и за в бъдеще, като 
засега диалогът е много 
добър. Виждам сигурни 
белези на едно амбициоз-
но строителство и съм 
уверен, че през август ще 
прережем лентата на но-
вата придобивка на мор-
ската ни столица”, допъл-
ни Джевдет Чакъров. 

Елица Илчева

Подменят ВиК 
тръбите в Драгалевци

„Софийска вода” започна 
нов инвестиционен проект 
по бул. „Черни връх” в кв. 
Драгалевци, съобщиха от 
дружеството. Инвестици-
ята е за 200 хил. лв. Рекон-
струкцията обхваща 775 м 
водопровод по булеварда в 
участъка от ул. „Ламар” до 
ул. „Петър Динеков”. Нови 
тръби от полиетилен ви-
сока плътност с диаметър 
90 и 250 мм заменят стари 
етернитови с диаметър 80 
и 100 мм.

Реконструкцията по 
бул. „Черни връх” е про-
дължение на подмяната 
на 1600 м стари тръби от 
стомана и етернит, която 
тече по улиците „Лешни-
кова гора”, „Мащерка” и 
ул. 323 в Драгалевци. След 
подмяната на 2735 м ста-
ри тръби жителите на 

Драгалевци и вилна зона 
Киноцентър ще получат 
осезаемо по-качествена 
услуга водоснабдяване, 
тъй като новите водопро-
води са главни клонове на 
мрежата за тази терито-
рия. Общата инвестиция 
в тези реконструкции е на 
стойност 855 хил. лв. През 
2009 г. „Софийска вода” 
инвестира 52 млн. лева в 
столичния град. Това оз-
начава, че 1 милион сред-
но се влага всяка седмица 
във ВиК мрежата и за по-
добряване на услугите.

Нов социален проект 
стартира край Дунава

„Пени Маркет” 
строи логистичен 
център до Елин Пелин

Край софийското село 
Столник, община Елин Пе-
лин, беше направена пър-
ва копка на логистичен 
център с фотоволтаична 
система на „Пени Маркет 
България", собственик на 
Billa. Кметът на Столична-
та община Бойко Борисов 
лично постави началото 
на проекта, който възлиза 
на 30 млн. евро. Площта, 
която ще заема постро-
ената сграда, е 28 000 кв. 
м, а главен изпълнител на 
обекта е „Микс Констрак-
шън". „Логистичен център 
Пени" ще бъде разположен 
върху площ от 78 дка и ще 
има  различни функционал-
ни зони - хладилна, скла-
дова и за рециклиране на 
отпадъци. Определени са 
пространства за зареж-
дане, експедиция и парки-
ране. Комплексът е със 

собствен водоизточник и 
биологична пречиствател-
на станция. В момента ве-
ригата изгражда магазини 
в Ловеч, Враца, Омуртаг, 
Велико Търново, Нова За-
гора, Берковица, Шумен и 
други градове на България. 
Очаква се общата инвес-
тиция да надхвърли 100 
млн. евро до края на годи-
ната. Първите магазини 
от този тип, които ще 
отворят врати в страна-
та, ще разполагат с 800 
кв. м търговска площ и ще 
предлагат на щандовете 
си 1200 артикула.

Проект за изграждане 
на канализация, водопро-
вод и пътна настилка на 
ул. „Иван Вазов" старти-
ра в Белене. Обектът е 
на стойност 1,5 млн. лв., 
като по-голямата част от 
средствата - 1 млн. лв., са 
осигурени от Предприятие 
за управление на дейности-
те по опазване на околната 
среда (ПУДООС) На Общи-
на Белене са отпуснати и 
300 хил. лв. от антикризис-
ната програма на прави-
телството.

Администрацията се 
надява скоро да получи от 
Европейската комисия над 
20 млн. евро за цялостния 
воден цикъл на общината 
- канализиране, водопровод 

и пречиствателна стан-
ция. Символичен старт на 
работата по обекта бе 
дадена от кмета на Беле-
не Петър Дулев. Обектът 
е със сложна денивелация и 
изисква сериозна работа, 
споделиха строителите. 
След завършването му ще 
се решат основни пробле-
ми на над 2 хил. жители на 
града.
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80 млн. евро ще бъдат 
инвестирани в строи-
телството на яхтено 
пристанище край Царево. 
Инвеститор е италиан-
ската фирма „Де Ферари“, 
като с проекта се анга-
жира лично и посланикът 
на Италия в България 
Н.Пр. Стефано Бенацо. 
Придружаван от италиан-
ска работна група, той на 
място в морската общи-
на се запозна с проекта. 
Пред него общината под-
писа договор за сътруд-
ничество. В процедура е 
учредяването на смесено 
частно-общинско друже-
ство „Яхтополис“, което 
да управлява порта. Ита-
лианците ще кандидат-
стват за сертификат 
за инвеститор клас „А”. 
Това е възможно, защото 
стойността на проекта 
„Яхтополис” е за около 80 
млн. евро, а портът ще е 
от стратегическо зна-
чение за развитието на 
туризма и икономиката в 
региона.

Даниеле Индако, който 
е инициаторът на проек-
та „Яхтополис“, споделя, 
че преговорите за из-
граждането на яхтено 
пристанище в Ахтопол 
са много напреднали и е 
може би въпрос на месеци 
да се започне изработва-
нето на проект, който 
ще обхване не само прис-
танището, но и цялата 
територия.

Авторът арх. Джор-
джо Рикети разясни, че 
яхтеното пристанище 
ще бъде за елитна кли-
ентела и част от цял 
пристанищен комплекс, в 
който ще има и рибарско 
пристанище. Идеята за 
това му хрумнала, щом 
видял рибарските лодки 
в Ахтопол. Целта е да 
вземе част от тях и да 
ги вплете в новото прис-
танище, така че да се 
оформи открит музей на 
риболова. 

Кметът Арнаудов спо-
дели намеренията на об-
щината да реализира два 
големи проекта - обосо-
бяването на две приста-
нища в Царево - за яхти 
и пътнически кораби и 
рибарско пристанище, и 
втория - за изграждане 
на яхтено пристанище и 
лодкостоянки в Ахтопол. 
Сега чрез подкрепата на 
италианското правител-
ство ще се търсят ин-
веститори и по пътя на 
публично-частното парт-
ньорство ще се тръгне 
към изграждане на яхтено 
пристанище в Ахтопол. 

„Б я х  заинтригуван 
лично да дойда и да видя 
как стоят нещата и как 

Италианци наливат 80 млн. евро  
в яхтено пристанище край Царево
Инвестицията тръгва с държавна подкрепа от Ботуша

Елица Илчева

ЗАМРАЗИХА  
СТРОИТЕЛСТВОТО В 
СОЗОПОЛ 

Два мегапроекта за 
яхтени пристанища 
и хотелски комплекс 
в Созопол на обща 
стойност 58 млн. 
евро са замразени 
заради финансовата 
криза. Първата копка 
на бъдещата марина 
в Созопол бе напра-
вена през септември 
миналата година. 
Инвеститорите от 
компаниите „Яхтинг 
БГ“ и „Марина порт 
Созопол“ признават, 
че имат затрудне-
ния с реализацията 
на проекта, но въпре-
ки това не са замра-
зили инвестициите 
си. „Най-вероятно 
строителството 
им ще започне през 
септември 2009 г.“, 
заяви Алекс Линчев, 
директор „Марке-
тинг и продажби“ 
на компанията 
„Сигничър“, която е 
ексклузивен брокер 
на "Марина порт 
Созопол". Според 
него отлагането 
на строежа се е 
наложило заради 
недостатъчните 
продажби „на зелено“ 
през 2008 г. От ком-
панията обещават, 
че въпреки отла-
гането проектът 
в Созопол ще бъде 
завършен в пред-
варително обявения 
срок - до 2010 г. 

Кметът на Ахтопол Бисер Колев и колегата му от Царево 
Петко Арнаудов пред проектите за туристически пристанища

НАЙ-СКЪПИТЕ ПРОЕКТИ ПО СВЕТА 

Британският Times предлага 
селекция от бъдещи дестинации за 
суперяхтите. 

Първата е Palazzo Versace в 
Дубай, в близост до хотел Park 
Hya t t  и  голф  игрището Duba i 
Creek. Котвените места ще са 
най-малко 30, като варират от 
11 до 32 метра. Марината, като 
всичко останало в проекта, ще 
бъде петзвездна. 

Друга дестинация е Тайланд, по 
средата на закътаното северно 
крайбрежие на остров Пукет, кое-
то бизнесменът Гулу Лалвани иска 

да превърне в център за луксозни-
те яхти. Уникално за проекта е, че 
собствениците ще ползват частен 
плаж на малък остров на 10 минути 
с яхта от марината. 

Марина за супербогати се строи 
в Авентура, ново предградие на Ма-
ями. Тя ще има 43 котвени места, 
като купувачите на имоти ще по-
лучат частична собственост върху 
яхта с дължина 18 м на цена 1,8 млн. 
долара. 

На Сейшелските острови, в не-
посредствена близост до северо-
източното крайбрежие на главния 

остров Махе, ще бъдат вдигнати 
480 апартамента и вили върху те-
рен с площ 40,5 ха. Всеки имот има 
място, като някои побират и яхти 
с дължина до 80 метра. Уникално 
за проекта - купувачите се сдоби-
ват с гражданство в Сейшелските 
острови. 

От южната страна на кариб-
ския остров Ангуила ще бъдат за-
строени 101 котвени места, като 
най-голямото побира 100-метрова 
яхта. Марината е на известно раз-
стояние, за да се запази гледката 
към девствената природа.

От паркираните на пристана в Монако яхти често се чува българска реч 

ЛОДКИТЕ НА ЛУКСА ТРУДНО НАМИРАТ ПРИСТАН У НАС

Манията да притежава скъпи морски 
возила все по-масово обхваща родния 
елит. Доказателство за това е ръстът 
на продажбите от 30-40% през минала-
та година, както и фактът, че вече има 
и няколко сделки за луксозни яхти с цена 
от 2,8 до 8 млн. евро. Големият проблем 

на всеки собственик на луксозна лодка 
обаче е къде да я „паркира”. Търговци-
те и ветроходците изчисляват, че соб-
ственост на българи вече са над 5000 
яхти. По нашето крайбрежие обаче зи-
муват не повече от 1000. Най-голямото 
яхтено пристанище и единственото, 

което отговаря на международните 
стандарти, е „Марина Диневи“ в Свети 
Влас. То е с общ капацитет от 300 пла-
вателни съда. Един от добрите стари 
портове е този в Слънчев бряг, в който 
може да зимуват около 50 яхти. Във ве-
троходната база в Несебър има място 

за около 50 лодки, а 
двете пристанища 
в Балчик са с общ 
капацитет около 
80 съда, толкова 
са местата и на 
стария яхтен порт 
в Бяла - около 80, а 
на специализирания 
пристан във Варна 
зимуват още около 
25 лодки. Другите 
известни приста-
нища са  тези в 
Дюни, където има 
около 40 места.

Инвеститори-
те са единодушни, 
че изграждането 

на яхтените пристанища е задължител-
но условие за развитието на яхтения 
туризъм в България. 

С нова и модерна инфраструктура 
България има шанса да се превърне в 
предпочитана туристическа дестина-
ция за платежоспособни туристи.

Пристанището 
в Свети Влас

вашата страна ще се 
справи с това предиз-
викателство. Мисля, че 
идеята да работите съв-
местно с италианците 
е много добра, тъй като 
ние имаме огромен опит 
в това отношение“, спо-
дели при посещението си 
посланикът на срещата в 
Царево. 

Кметът на Царево Пе-
тко Арнаудов пък поиска 
от италианците да пред-
ставят инвестиционното 

си намерение, като уточ-
нят обхвата на търгов-
ската дейност в приста-
нището. С него ще бъдат 
запознати Общинският 
съвет в Царево и общин-
ската администрация.

„Това е деликатен ту-
ризъм, който може да има 
успех само при условие че 
е ориентиран към лукса. 
А единственият начин да 
се постигне този лукс, е 
природата да не бъде за-
сегната. Ние искаме тя 
да бъде защитена - каза 
още авторът на проекта 
„Яхтополис” арх. Джорджо 
Рикети и завърши:  „Видях 

великолепни постройки в 
страната ви, вплетени в 
един нов вид архитекту-
ра. Ние сме за това да се 

запазва традиционната 
архитектура. От фун-
даментално значение за 
бъдещото развитие на 

пристанището е да бъ-
дат запазени местната 
архитектура и целостта 
на територията.” 
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Преди броени дни в НДК 
приключиха 5-ият Междуна-
роден конгрес и Изложение-
то за енергийна ефектив-
ност (ЕЕ)  и възобновяеми 
енергийни източници (ВЕИ). 
Форумът се проведе под 
егидата на EPIA (Европей-
ска фотоволтаична асоциа-
ция). Европейската комисия 
също е сред организатори-
те на форума. Европейски-
ят комисар на енергетика-
та Андрис Пиебалгс заяви, 
че новото европейско зако-
нодателство в областта 
на енергетиката започва 
да придобива все по-завър-
шена форма. „Югоизточна 
Европа наскоро се сблъска с 
две различни кризи едновре-
менно - финансова и газова. 
За бизнеса и за общество-
то е ясно, че енергийната 
независимост е една от 
най-важните теми за всяка 
страна поотделно и за Юго-
източна Европа като цяло.”

Целта на конгреса и из-
ложението за ЕЕ и ВЕИ за 
Югоизточна Европа е да 
окуражи инвестициите в 
енергийната ефективност 
и приложението на възобно-
вяема енергия в региона на 
Югоизточна Европа, който 
е много богат на такива 
източници. 

Целите пред България и... 

реалността

Вместо това обаче Бъл-
гария е на едно от послед-
ните места по енергийна 
ефективност в Европа. 
Според проучване на гер-
манската асоциация VDEW 
само 0,5% от произведения 
ток у нас се получава на 
възобновяеми енергийни 
източници. Заложената от 
Националната програма на 
Министерството на ико-
номиката и енергетиката 
стратегия предвижда 8% 
от произведената електро-
енергия до 2010 г. да бъде 
от ВЕИ. Такива са и поети-
те ангажименти на стра-
ната ни спрямо Протокола 
от Киото. 

Като лектори на конгре-
са бяха поканени политици, 
ескперти, инвеститори и 
банкери, специалисти в об-
ластта на слънчевата, вя-
търната и геотермалната 
енергия, както и експерти 
в получаването на енергия 
от отпадъци и биомаса. 
Германия участва със са-
мостоятелен павилион, а 
Австрия се представя с 
фирми, утвърдени в бранша. 

Традиция е конгресът 
всяка година да представя 
страна на фокус - минала-
та година това беше Ис-
пания, а тази година е ред 
на Австрия. Конгресът се 
подкрепя от Германското 
федерално министерство 
на икономиката и техноло-
гиите, както и от Австрий-
ското министерство на 
околната среда. Партньо-

рите на конгреса включват 
и Европейската асоциация 
за фотоволтаична индус-
трия, Българската агенция 
за енергийна ефективност, 
Сръбската агенция за 
енергийна ефективност, 
Австрийската енергийна 
агенция, Международната 
общност за соларна енер-
гия (ISES); Регионалната 
агенция на енергийните 
регулатори (ERRA), Евро-
пейската асоциация за би-
омаса (EUBIA) и REEEP.

Част от темите бяха 
свързани с развитието 
и на ЕЕ, и на ВЕИ в ЕС, с 
мобилизиране на инвести-
торите и инвестициите в 
България, с финансирането 
на ВЕИ проекти, сгради с 
нулева консумация на енер-
гия, енергийно ефективно 
осветление и създаване на 
„зелени” работни места. 
Специално внимание беше 
отделено на вятърната 
енергия, производството 
на биогорива, използването 
на геотермални източници 
и енергийните практики на 
общините. 

Възможности за България и 

Югоизточна Европа

Югоизточна Европа е 
регион, който предполага 
развитие в областта на 
ВЕИ, слънчевата и геотер-
малната енергия. България 
губи милиарди евро заради 
внос на първични енергийни 
източници, каквито са теч-
ните горива, а вместо това 
би могла да положи усилия за 
повишаване на енергийната 
си ефективност. Страната 
ни може да произвежда поне 
750 млн. kWh от хидростан-
ции и 30 млн. kWh от биома-
са. Вятърната енергетика 
предлага сериозни възмож-
ности за производство на 
енергия, като всяка от тур-
бините може да достигне 3 
MW мощност. Ако се усво-
ят добре, геотермалните 
мощности могат да дадат 
на България 440 хил. kWh. 

България е на път да 
осъществи всички цели, за-
ложени в програмата си за 
енергийна ефективност до 

2010 г. Програмите на ЕС, 
които подпомагат произ-
водството и продажбата 
на електроенергия от ВЕИ, 
се финансират по мерки 
311 и 312 на Програмата 
за развитие на селските 
райони. Максималната 
стойност на допустимите 
проекти е до 1 млн. евро, а 
при малките проекти се 
стига до 70% финансиране 
по гранта. Проекти с капа-
цитет до 1 мегават не се 
подпомагат. По мерки 311 
и 312 могат да кандидат-
стват еднолични търговци 
и малки предприятия. От-
ворена е и процедурата по 
мярка 321 – „Основни услуги 
за населението и икономи-
ката в селските райони”, в 
която могат да участват 
и неправителствени орга-
низации, и читалища, които 
се намират в селски райо-
ни. Минималният размер на 
общите допустими разходи 
по Програмата за развитие 
на селските райони е 10 хил. 
за един кандидат, а 3 млн. е 
максимумът за общини.

Енергия от вятъра

Съвременните техно-
логии за производство на 
енергия от вятъра стават 
популярни през 80-те години 
и за първи път се използват 
по-масово в Калифорния. Ев-
ропа възприема прекрасна-
та инициатива и доразви-
ва вятърната енергетика. 
Лидер в производството 
на такъв тип енергия е 
Германия, а Испания вече 
надминава САЩ в бранша. 
За пример служи и Дания, 
която произвежда 20% от 
всичката си електроенер-
гия благодарение на вятър-
ните мощности. Вятърът 
е практически неизтощим 
източник на енергия, кой-
то не води до замърсяване 
и климатични аномалии. При 
този тип електропроизвод-
ство липсват и разходи за 
гориво и възможност за 
бърза възвръщаемост на 
инвестициите. Този тип 
производство на електро-
енергия се покачва с 30% 
всяка година.

Скоростта на вятъра 
в България е по-ниска от 
тази в Германия, Дания или 
съседна Гърция. Все пак има 
много места, където може 
да се изградят вятърни 
съоръжения за добив на 
енергия. Първите вятърни 
генератори в България за-
почват работа през 2003 г., 
а през следващата година 
се появяват първите вет-
ропаркове около Сливен и 
Шабла.

Слънчева енергия

В страните от ЕС се 
предоставят много въз-
можности за увеличава-
не на инвестициите за 
електропроизводство от 
възобновяеми енергийни 
източници, сред които е 
енергията, получена от фо-
товолтаични електрогене-
ратори. Няма по-изгодни ус-
ловия за други инвестиции 
– токът от вятъра, слън-
чевата светлина и другите 
природни ресурси се изкупу-

ва 100% без ограничения и 
има гарантиран пазар за 
дълъг период от време. 

Панелите на слънчеви-
те генератори може да се 
разположат на покривите 
или фасадите на сградите, 
в дворовете и на откри-
ти земеделски или горски 
терени. При слънчевите 
мощности не важат огра-
ниченията, които същест-

вуват за 
вятърни-
те гене-
ратори, 
които са 
забранени 

в населени места и близо 
до тях. Соларните панели 
може да се поставят и в 
урбанизирани територии, 
защото за тях е доста-
тъчно само разрешение 
за строеж по смисъла на 
чл. 147, ал. 1, т. 2 от За-
кона за устройство на 
териториите. Законът за 
енергетиката предвиж-
да местоположението на 
фотоволтаичните, както 
и на другите електроцен-
трали на ВЕИ да се решава 
от общините. Общините 
и държавата могат да раз-
решат безсрочно право на 
строеж без търг или кон-
курс за обекти на общин-
ски и държавни терени на 
соларни съоръжения. 

Когенератори

Ако фотоволтаичните 
мощности използват само 
видимите слънчеви лъчи, то 
когенераторът използва и 
невидимите инфрачервени 
лъчи от слънчевия спектър. 

До земната кора достига 
огромно количество енер-
гия, което може да възста-
нови световните нужди, 
след като бъде преобърна-
то в енергийна мощност. 
Затова най-ефективните 
слънчеви системи за енер-
гия произвеждат едновре-
менно електричество и 
топлина. Предимството 
на когенератора е във фа-
кта, че водата се затопля 
при поглъщането на инфра-
червените лъчи, а в също-
то време технологията е 
такава, че е невъзможно 

прегряване. Водата в коге-
нераторите играе ролята 
на филтър за топлинните 
лъчи. Така слънчевото гре-
ене донася и топлина, и ток, 
а КПД. е почти 90%. Коге-
нераторите произвеждат 
едновременно топла вода, 
електричество и топъл 
въздух, което ги прави мно-
го предпочитан ВЕИ източ-
ник, включително в страни 
като Швеция. 

„Целта на Енергийната 
стратегия на България е 
постигане на оптимален 
баланс между енергийните 
цели и икономическия рас-
теж”, каза министър Пе-
тър Димитров по време на 
общественото обсъждане 
на Енергийната страте-
гия на България до 2020 г. 
Националната цел на Бъл-
гария е 16% от енергията 
да се добива от възобно-
вяеми енергийни източници 
(ВЕИ). Това е по-ниско от 
заложеното от ЕС изис-
кване от 20% енергия от 
ВЕИ, но е и по-реалистич-
но. Идеята е енергийното 
спестяване в България да 
достигне до 50% след 10-15 
години, но това ще погълне 
много средства, добави ми-
нистърът. 

На ход е зелената енергетика
5-ият Международен конгрес и Изложението за енергийна ефективност и възобновяеми 

енергийни източници срещнаха български специалисти с лидерите в областта 

Дария Захариева

„България е на едно от последните места 

по енергийна ефективност в Европа.”

„Само 0,5% от произведения ток 

у нас е дело на възобновяеми 

енергийни източници.”

Благодарение на значителния си опит в тези сектори Германия 
отново е официалният стратегически партньор на конгреса 

В конгреса и изложението се 
включиха и експерти от Бълга-
рия, Дания, Румъния, Холандия, 
Гърция, Италия, Турция и Вели-
кобритания

Снимки авторът
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Декларация, в която 
се поставя искането за 
преподреждане на приори-
тетите на бизнеса в опе-
ративните програми ще 
бъде изпратена на управля-
ващите органи. Има идея и 
за разработване на законо-
проект, който да спомогне 
развитието на прозрачно-
то усвояване на европей-
ските средства. Това ста-
на ясно във вторник след 
провелата се кръгла маса* 
„Програмите на ЕС - ин-
струмент за преодоляване 
на последиците от светов-
ната икономическа криза”. 
Събитието е организирано 
от Института за управле-
ние на програми и проекти 
(ИУПП), Българската асоци-
ация на микропредприяти-
ята и Фондацията за про-
зрачни регламенти.

Управителят на ИУПП 
Петър Стоянов съобщи, че 
такова преподреждане на 
приоритетите е наложено 
от кризата и ще намали 
нейните ефекти. За пример 
той даде възможността 
по Оперативна програма 
„Административен капа-
цитет” някои от обучения-

та, планирани за 2010-2011 
г., да бъдат изтеглени за 
тази година, защото това 
ще е полезно в дългосрочен 
план. След като Министер-
ството на икономиката е 

увеличило сумите по гран-
товите схеми, е важно и 
къде тези суми ще отидат 
– при стартиращи пред-
приятия или при такива, 
които трябва да повишат 
конкурентоспособността 
си. Според Стоянов е много 
по-добре сумите да са при 
втория тип предприятия.

Проблем с информацията 

 Въпреки че вероятно и 
децата вече знаят, че усво-

яването на средствата от 
ЕС в условията на криза се 
явява коктейл от витамини 
за бизнеса и икономиката, 
информираността за про-
грамите е слаба. Този из-
вод беше тотално наложен 
на кръглата маса. Админи-

страцията много често 
мълчи, когато се повдигне 
въпросът за наболелите 
проблеми. Доказателство 
за това беше и крехкото 
присъствие на публичния 

сектор. Само зам.-дирек-
торът на ОП „Регионално 
развитие” Снежина Славче-
ва уважи кръглата маса. А 
иначе сред поканените бяха 
зам. министър-председате-
лят Меглена Плугчиева, ми-
нистърът на икономиката 
Петър Димитров, всички 
ръководители на управля-
ващи органи по ОП и наци-
онални планове, представи-
тели на работодателските 
организации и бизнеса.

Извинението за от-

съствието им този път 
дойде от конкуриращо кръг-
лата маса събитие.

Затова пък Българска-
та камара на строите-
лите беше поощрена за 
инициативата си да про-
веде серия от семинари 
в цялата страна, с които 
да популяризира възмож-
ностите за усвояване на 
европейски средства и да 
покаже къде строителни-
те компании трябва да бъ-
дат активни.

Негативни тенденции

Липсата на признати 
разходи за консултантски 
услуги е един от големите 
проблеми при писането, из-
пълнението и отчитането 
на проекти. В оперативни-
те програми трябва да е 
заложено допускането на 
консултанти, защото то 
елиминира много от про-
блемите в бъдеще. Малки-
те общини имат нужда от 
драстична помощ в това 
отношение. Разходите за 
тези услуги трябва да са 
избираеми, това беше един 

от приоритетите, поста-
вени на кръглата маса. 
Друг приоритет за бизнеса 
се оказа изграждането на 
информационна мрежа на 
малките предприятия от 
Министерството на ико-
номиката и енергетиката.

Големите харчове за 
популяризирането на кам-
паниите по медиите, скъ-
пите обеди и луксозният 
транспорт трябва да бъ-
дат намалени, каза Ганчо 
Попов, издател на сп. „Чо-

вешки ресурси” и сп. „Фон-
дове, програми, проекти”. 
Той апелира и за достъп на 
гражданите до оценител-
ните резултати на проек-
тите. По негови данни в 
момента малките предпри-
ятия (до 50 души) не изпра-
щат своите служители на 
обучения, защото не знаят 
дали кризата няма да ги 
принуди бързо да се разде-
лят с тях.

„Негативни тенденции 
в работата по оператив-
ните програми има най-ве-
че при администрацията. 
Тя не е достатъчно ефек-
тивна, сроковете по про-
грамите са тежки, тежък 
е и езикът, на който са на-
писани те”, заяви Никола 
Христович, зам.-председа-
тел на Българската асо-
циация на микропредприя-
тията. Той даде за пример 
предприсъединителната 
програма САПАРД, която 
още не се е разплатила с 
бенефициентите. Заради 
10 лоши проекта 3290 бе-
нефициента не могат да 
вземат парите си. Друга 
критика, която Христович 

отправи, е по от-
ношение на забавя-
нето на оценките, 
което не е добре 
за бизнеса в условията на 
криза.

Положителното  

от програмите 

Един от положител-
ните факти е, че всички 
програми са стартирали, 
призна зам.-председателят 
на Българската асоциация 

на микропредприя-
тията. „Вече има 
и спечелени про-
екти, и платени 
пари”, допълни той. 
След началото на 
кризата всички 
банки са стегнали 
отпускането на 
кредити, което е 
забавило бизнеса. 
Дори увеличението 
на минималните 

резерви с 3 млрд. лв., 
което БНБ отпусна, 

са отишли не при бизнеса, 
а при банките майки. Ето 
защо европейските сред-
ства са толкова важни, 
коментира той. Като най-
добра беше определена ра-
ботата на ОП „Регионално 
развитие” и на Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството. Те са контракту-
вали най-много договори на 
обща стойност 471 млн. 
лв., 18 млн. са изплатени 
по авансови и междинни 
плащания. От старта на 
програмата през 2007 г. са 
одобрени 329 проекта по 16 
схеми, от тях финансирани-
те са 212. 

*Провелата се кръгла 
маса е първата от цяла се-
рия дискусии. Следващата 
е през месец май, а темата 
й ще бъде: „Мониторингът 
на проектите, финансирани 
от ЕС – помага или създава 
проблеми”, за юни е плани-
рана среща с централна 
тема „Изпълнение на про-
екти, финансирани от ЕС 
– престиж или необходи-
мост”.

В декларация до властта се настоява прозрачното 

усвояване на евросредствата да се регламентира със закон

Силвия  Радославова

Камен Горанов, КСБ:
Държавата да поеме част от лихвената тежест 

На кръглата маса ръководителят „Управление на 
проекти” от КСБ Камен Горанов съобщи, че браншът 
се интересува от три оперативни програми – „Ре-
гионално развитие”, „Транспорт” и „Околна среда”. 
Той отчете като ефективна работата с общини-
те въпреки създадената зависимост. Като мярка 
за справяне с негативните последици от икономи-
ческата криза беше заявена диверсификацията на 
строителните фирми. Блокирана зона за бранша е 
недостатъчното финансиране, тъй като авансови-
те плащания, въпреки увеличените им размери, все 
още са недостатъчни, а банките не предоставят 
кредити. Според него една много необходима мярка 
е държавата да поеме част от лихвената тежест. 

Започна подготовката на 
Международната научнопрак-
тическа конференция „УАСГ 
2009”. Мотото на конферен-
цията е „Ние строим инфра-
структурата на България”. 
Очакванията са преподава-
телите и студентите от 
университета, заедно с архи-

тектите, инженерите и стро-
ителите от практиката да 
дискутират последните тен-
денции в строителството, 
като специално място ще бъде 
отделено на проектирането и 
изпълнението на настоящите 
и бъдещите инфраструктурни 
проекти в страната.

„Ние строим инфраструктурата 
на България”

ОП-Пловдив 
отчете 2008-а

При  из ключително 
висока активност от 
страна на  фирмите - 
членки на Камарата на 
строителите в Бълга-
рия, в Пловдив се про-
веде Общо отчетно съ-
брание на Областното 
представителство на 

КСБ.  Присъстващите 
над 70 представители 
на фирми от строител-
ния бранш дискутираха 
на тема „Печеливш модел 
по време на криза". Учас-
тниците приеха програ-
мата за работа и бюдже-
та за 2009 г.

„Строител” е 
медиен партньор на 

Международната 
конференция „УАСГ 2009”

Петя Донова, Петър Стоянов, Никола Христович, Снежина Славчева  (отляво надясно) разчитат,  
че следващите кръгли маси, които организират съвместно, ще бъдат уважени с присъствие от властта 

Бизнесът иска приоритетите по евро 
програмите да се редят наново

Изводи от кръглата 
маса: 

1. Да се прецизират 
редът и обявяването на 
процедурите от опера-
тивните програми, като 
се даде приоритет на 
мерките за повишаване 
на конкурентоспосо-
бността на фирмите, 
което да спомогне за 
оставането им на меж-
дународните пазари. Тук 
се включват следните 
мерки: за иновации, ди-
версификация на произ-
водството и за обновя-
ване на технологичното 
оборудване на фирмите, 
повишаване на качест-
вото на предлаганата 
продукция и повишаване 
квалификацията на пер-
сонала.

2. Да се ускори съз-
даването на финансови 
механизми за подпомага-
не на бизнеса и домакин-
ствата. Конкретното 
предложение е да се съз-
даде специализиран закон 
за гаранционните фондо-
ве към общините, насо-
чени към финансиране на 
фирмите в общината или 
региона.

3. Да се създаде ин-
формационен портал за 
гражданите, към чието 
попълване с данни за 
добри практики и добри 
проекти с възможност за 
мултипликация да имат 
ангажираност всички 
държавни и общински 
институции, както и 
структурите на граж-
данското общество.

4. В техническата 
помощ по оперативните 
програми да се предви-
дят обучения на канди-
дат-бенефициенти, как-
то и да се регламентира 
(там където няма) про-
цент от сумата по про-
ектите за консултинг 
преди кандидатстване-
то по дадена програма.

Снимка Камен Влахов
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Има някаква символика 
в това, че всеки пловдив-
чанин знае къде се намира 
този завод... на края на гра-
да! И забележете, никой не 
го свързва с територията 
на бившия Домостроите-
лен комбинат в източната 
индустриална зона на Града 
под тепетата. Домостро-
ителният комбинат, слава 
богу, произвеждаше качест-
вените си панели и ощас-
тливи с жилища половина-
та град. Факт е! Но също е 
факт, че заводът на Василев 
дава арматурната стомана 
на всички нови строежи в 
града. И не само... Продукци-
ята на Василев се използва 
във Варна и София, в Стара 
Загора и Бургас, в Банско 
и Разлог... Такива могъщи 
компании като „Главболгар-
строй”, „Галчев инженеринг”, 
„Пента Оушън Мицубиши” и 
много други предпочитат 
сертифицираната продук-
ция на „Хелиос металург” 
пред други мастити произ-
водители. Защо?...

Идеята за правене на 
пари от всичко и въпреки 
всичко не е най-доброто 
и за човека, и за мениджъ-
ра. Аз не искам да комен-
тирам глобалната криза, 
въпреки че сигурно и до 
нея ще стигнем в разго-
вора ни... Аз мога да ко-
ментирам в рамките на 
предприятието ни, на не-
говите възможности, за 
работата на хората, кои-
то са под мое управление. 
Аз добре познавам собст-
веното си предприятие и 
затова мога да насоча па-
рите си към качеството, 
което хората търсят от 
мен. Представете си за 
момент, че моята продук-
ция не отговаря на стан-
дарта. Невъзможно, сгра-
дата ще рухне. Затова 
моите пари ще бъдат там, 
където мога да ги контро-
лирам, където ще носят 
принадена стойност.

Тук Васил Василев, про-
вокиран от въпроса ми 
как някои от маститите 
знакови фигури – икономи-
ческите олигарси в стра-
ната, разбират основните 
постулати в теорията 
на Маркс за принадена-
та стойност, заявява, че 
е важно къде отива тази 
стойност! Дали е олигарх, 
който си сменя бентлито с 
немския майбах, и обратно, 
когато си поиска, а работ-
ниците му мизерстват на 
границата на биологичното 
оцеляване, като осигуровки-
те или се избягват с разни 

юридически хватки, или се 
правят на минимално поз-
воленото от закона. Защо-
то е много, много различно 
този принаден продукт да 
отива за образование, здра-
веопазване, пенсионни фон-
дове, полиция...

Аз съм богат човек, но 
не защото притежавам 
този завод! Аз съм богат 
с хората около мен, с кои-
то постигнах това, което 

виждате. 20 години труд, 
години на изключително 
напрежение, на лишения... 
На една много голяма ам-
биция!

Да, имам пари да жи-
вея добре, но в днешните 
условия на тотална криза 
това не ме прави щаст-
лив. Напротив, защото аз, 
по-добре от моите работ-
ници и служители, усещам 
напрежението от финан-
совите и икономическите 
условия, които ни притис-
кат. У нас тук, в Бълга-
рия, и по света разликите 
са в обемите, естестве-
но. Основният проблем, 
единственият 
за мен, това е 
проблемът с 
човека, с работ-
ника, с неговата 
квалификация, с 
начина му на жи-
вот.

Василев се 
съгласява, че у 
нас не се работи 
достатъчно.. . 
И какво значи 
„банките да раз-
вържат кесиите 
си ”?  Частни -
те банки, дори 
американските, 
след призивите 
на Барак Обама 
да подпомогнат 
реално икономи-
ката, първо ще 
очакват реална-
та възвръщае-
мост на парите 
си (те все пак 
не са техни, а на 

акционери, пенсионни и дру-
ги фондове, инвестиционни 
посредници и т.н.). И как 
ще контролираш налените 
милиарди и другите косми-
чески суми?

Защото банките са 
икономическият лост, 
контролът на стопанския 
живот, кръвоносната 
система... И не може тази 
кръвоносна система да 
не се контролира! Именно 

правителството трябва 
да контролира тези жизне-
ни системи на организма, 
наречен икономика. 

Впрочем на софийския 
Икономически форум за 
развитието на България в 
условията на глобалната 
финансова и икономическа 
криза, който се проведе в 
средата на февруари, пре-
миерът Станишев заяви: „ В 
условия на криза най-важно-
то е да мислиш адекватно!”

Адекватното решение 
е да насочим усилията си 
в материалното произ-
водство, което ще даде 
възможност да не изпра-

тим маса хора на улицата, 
предприятията, макар и 
нерентабилни в момента, 
да работят, и то поради 
една-единствена презумп-
ция – да не съкратят дей-
ността си! Иначе иконо-
мическата логика налага 
друго – защо да работиш, 
след като ще губиш? 
Като член на Камарата на 
строителите в България, 
аз усещам тази ситуа-
ция, обсъждаме я с коле-
гите си, много достойни 
хора... Те са притиснати 
до стената. Стигнали са 
примерно до последния 
етаж, остава относи-
телно малко и... Е, точно 
тук трябва малко помощ 
от държавата ли, от об-
лекченото кредитиране 
ли, защото продуктът 
практически е готов, но 
най-често строителят 
- той явно има най-голям 
интерес! - е вложил много, 
всичко – кофражи, техни-
ка, висококвалифицирани 
работници... И изведнъж 
точно на финалната пра-
ва инвеститорът вдига 
ръце... Той обаче е само с 
едни голи пари, и я ги има в 
момента, я ги няма. Но ти 
не можеш да чакаш, не мо-
жеш да финансираш чужда 
собственост! Ситуация-
та става инфарктна и 
много от колегите изпит-
ват това всекидневно на 
гърба си.

Очакванията са, че па-
зарът ще се саморегулира, 
че слабите фирми ще изчез-
нат, тези, които са рабо-
тили или работят с неясни 
инвестиции. Тук ролята на 
правителството е да създа-
де условия за предоговаряне 
на кредитите с банките. 

Не може в условията на 
криза държавата да абдики-
ра! Ефектът на снежната 
топка е нещо много опасно! 
Банките отказват кредити, 
защото очакват стагнация 
на пазара на парите, произ-
водителите/строителите, 
тези, които осигуряват 
принадената стойност, 
намаляват или спират про-
изводството, принадената 
стойност не достига или 
изчезва, стопяват се сред-
ствата за бюджетното 
финансиране. Сривът ста-
ва тотален. Впрочем този 
рефрен ни е познат от близ-
кото минало.

Регулиращата функция 
на държавата не трябва 
да се разбира като поли-
тическо задължение. Аз 
дори не искам и да раз-
съждавам какво ще стане 
след пет-шест месеца в 
нашия отрасъл, защото 
икономическата история 
е категорична - след всяка 
икономическа криза след-
ва рецесия, идва подем! И 
затова точно сега тряб-
ва да вземем правилни, а 
не инерционни решения. 
200 млрд. лв. е задлъжня-
лостта в страната! Аз 
- на тебе, ти - на остана-
лите, те... Ако някой може 
да коментира ситуация-
та, моля! Това говори, че 
повечето от субектите, 
участващи в тази върте-
лежка в страната, не зна-
ят, че са фалирали! Чест 
й прави на Българската 
стопанска камара, че изва-
ди цифрите, всичко се каза 
ясно, но коментар от пра-
вителството не последва. 
Властта е тази, която е 
избрана от народа, и тя да 
си носи отговорността.

Тук разговорът ни се 
накъса, може би защото 
няколко души от висшия 
мениджмънт на „Хелиос ме-
талург” влязоха с нетърпя-
щите си отлагане въпроси. 
Василев и синът му, който 
е един от собствениците 
на завода, в оперативен 
порядък дадоха разпорежда-
нията си. Думата беше за 
отговорността! Е, как във 
Франция и Германия спасиха 
автомобилната индустрия? 
Отрасъл, където са заети 
20% от населението, над 20 
хил.! 20 хил. са си точно 20 
хил. проблема... Иначе пари-
те се правят най-лесно! 
Основното е да съхраниш 
работника, човека, тази 
производствена единица, 
която след кризата ще про-
извежда!

Решаването на криза-
та трябва да премине през 
решаване на проблемите 
на хората! И никъде друга-
де. Да не си правим дребни 
сметки. Защото пътят на 
парите не е Пътят на коп-
рината! И как ще извървим 
този път – това е по-ва-
жното! Газ, енергия, хора 
– проблемите ни са иден-
тични с тези в „Стомана 
Индъстрис”, в „Промет 
стил”... Ние сме трети-
те, най-малките, но това 
са 300 души в „Хелиос”... 
Кризата, това е един бол-
ник, който иска общите ни 
грижи. Сега той е легнал 
на тезгяха и или ще умира, 
или ще извика лекар! Ва-
жното е да го изправим на 
крака. Тук, в България, усе-
щаме кризата по-слабо, но 
това е така, защото тя за-
сяга по-малко на брой хора, 
не както в многомилионна 
Америка или пък в ЕС. В 

момента мени-
джърите трябва 
да забравят, че 
трябва непре-
менно да спече-
лят... Важното 
е да се работи, 
да функционират 
предприятията, 
да има заетост. 
И нека да е ясно 
– финансово-оли-
г а рх и ч е с ки я т 
капитализъм не 
е най-доброто. 
Човек живее и за 
да помага на ос-
таналите човеци!

„Човек живее 
и за да помага на 
останалите чове-
ци”... Попитах В. 
Василев дали това 
може да се приеме 
и като негова жи-
тейска максима? 
Кимна утвърди-
телно.

Завод на края на града

Георги Сотиров

Има нещо симпатично в хрумването на 
Васил Василев да нарече завода си „Хели-

ос”... Богът на Слънцето в древногръцката 
митология всяка сутрин се появявал, упра-

влявайки своята златна колесница, теглена 
от четири крилати и бълващи огън коня с 

имената Светлина, Блясък, Гръм и Мълния. 
Е, в металургията има от всичко това... И 
когато първото в страната металургично 

предприятие, изградено изцяло с частни 

капитали, отваря врати, на портала му е 
поставена елегантната емблема - „Хелиос 

металург”! Може би и за да се отличава 
от старите си събратя, гигантите „Кре-
миковци”, „Стомана Индъстрис” - Перник, 
и „Промет стил” – Дебелт... Тук Василев 

пропуска с усмивка сравненията, но не 
пропуска да заяви, че модерният завод е 

построен само за две години... За разлика 
от гигантите на соца...

Васил Василев

Богат съм с 
хората до мен, 
казва Василев, 
прегърнал сина си

Снимки авторът
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Светослав Глосов:
Внучето, вече на две 

години (видимо щастли-
во усмихнат...). Сега оч-
аквам и второ! А иначе, 
от 28 години съм женен, 
семейни са и синът, и дъ-
щерята.

Нито едно от деца-
та ми за мое съжаление 
не продължи традици-
ите на семейството в 
строителния бранш. Те 
и  двамата завършиха 
УНСС, но са с амбициите 
и възможностите по сво-
ята си специалност да се 
включат в работата на 
екипа, да управляват па-
рите на фирмата.

Така, сякаш на един 
дъх, Глосов задоволи лю-
бопитството ни, породе-
но от една хубава снимка 
на работното му бюро. 
След това, разбира се, 
стана много по-приятно 
да говорим за „нещата 
от живота”. Фирмата му 
е редовен член на Кама-
рата на строителите в 
България, а самият той - 
член на УС и председател 
на Областното предста-
вителство - гр. София.

 Светослав Глосов:

Да започнем с това, 
че благодарение на Кама-
рата на строителите бе 
създаден строителният 
регистър. Така фирмите 
от бранша излязоха на 
светло, т.е. сега всеки 
един инвеститор може 
да провери фирмата, ко-
ято му е предложила из-
граждането на обекта, 
как стои тя на пазара 
- какви са й проектите, 
мощностите, клиенти-
те. Това ги задължава 

да оперират с действи-
телни категории - ясно 
финансиране, броя на хо-
рата, на които плащат... 
Намали се и нелоялната 
конкуренция .  Защото 
една фирма на черно ви-
наги ще предложи по-до-
бра цена, скривайки част 
от данъците си. Както и 
това, че политиката по 
качеството на такива 
„сиви” фирми просто не 
може да бъде неизмен-
на част от цялостната 

политика и стратегия 
за развитието й. Как на-
пример ще удовлетвориш 
изискванията и очаква-
нията на клиентите си, 
като самият ти не си из-
ряден към данъчните, към 
контрагентите...

Самият Глосов вече 
16 години е на пазара на 
строителните услуги и 
много добре знае, че раз-
бирането за качество 
днес е много по-различно 
от това преди 2000 г. 
Да си купиш жилище пре-
ди 1989 г., беше трудна 
работа, а за обикнове-
ния българин – и направо 
невъзможна. Преминахме 
през какви ли не бюро-
кратични измишльотини 
– като се почне от гру-
пите в общините и се 
стигне до лихвоточките 
в ДСК... После ни връхле-
тя цунамито по време на 
управлението на Жан Ви-
денов… А в последните 
години пазарът се от-
вори и всеки тръгна да 
купува апартаменти. То-
гава започнаха да се по-
явяват и строителните 
пирамиди. На много мес-
та в големите градове 
все още стоят тези „па-
метници” на търсачите 
на лесни печалби. Само 
си припомнете Градът 
на слънцето...

Светослав Глосов:
И не само... Бързото 

строителство, гонене-
то на висока норма на 

В офиса на Светослав Глосов се рабо-
ти. Пред компютрите са млади хора, ко-
ито само любезно ни информират, че до 

срещата ни с техния шеф има още... пет 
минути! След малко, сякаш за да си све-
рим часовниците, ни канят да влезем… 
Малък кабинет, два компютъра, няколко 
дипломи и сертификати на стената, на 

бюрото – снимка на красиво бебе...

Георги Сотиров

Светослав Глосов 
завършва Висшия 
институт по 
архитектура и 
строителство през 
1981 г., специалност 
„Промишлено 
и гражданско 
строителство“. 
Работи като 
проектант в 
„Гражданстройпроект“, 
в строителното 
поделение на МВР. 
През 1994 г. създава 
компанията за 
строителен надзор 
„Глоса“, а през 1996 
г. и строителната 
фирма „Биад-С“, 
за изграждане 
на жилищни 
сгради и хотели. 
Компанията строи 
в Банско и София, 
по Черноморието. 
„Биад-С“ е главен 
изпълнител в 
изграждането на 
жилищен комплекс 
за строителите и 
експлоатационния 
персонал на АЕЦ 
„Белене”

печалба, липсата на раз-
нообразни строителни 
материали, такива, ка-
квито има сега, също во-
деха до по-некачествено 
строителство. От дру-
га страна, тогава има-
ше и много свежи пари. 
Фактически за бума на 
строителството помог-
на и лесното финанси-
ране. Сега ситуацията 
коренно се измени. От 
края на миналата година 
е модерно да се говори 
за икономическа и финан-
сова криза. Тя вероятно 
силно се чувства в Аме-
рика и в Западна Европа. 
В нашата страна, според 
мен, тя не е в такъв раз-
мер, какъвто е там, но се 
усеща... И то най-вече по 
линия на трудното кре-
дитиране на жилищно-
то строителство. Това 
основно е проблем на 
колегите предприемачи, 
които имат финансовия 
ангажимент към изграж-
дане на жилищата. Нере-
ализираната продукция 
ги поставя в много тежко 
положение. По друг начин 
стоят на пазара фирми-
те, които са ориентира-
ли своята дейност към 
инфраструктурни проек-
ти, с осигурено финанси-
ране от предприсъедини-
телните фондове на ЕС. 
Мисля, че тази криза ще 
се преодолее до края на 
тази година и банките 
отново ще открият кре-
дитирането на жилищ-
ното строителство и 
гилдията ще просъщест-
вува. Ясно е,  че някои 
фирми ще фалират, други 
много тежко ще преодо-
леят проблемите. 

Тук няколкото теле-
фонни разговора накъс-
ват иначе стройната 
п р е д в а р и т е л н а  п о -
стройка на нашия раз-
говор, но пък ни дават 
възможност в свободен 
диалог да коментираме 
някои от неясните на 
пръв поглед проблеми 
около кредитирането 
на жилища на гражда-
ните. Защо например, 
след като ипотекираш 
новостроящия ти се 
апартамент и искаш 
кредит, значително по-
малък от стойността 
на апартамента, банки-
те отказват финанси-
ране? Или бавят до без-
крайност процедурата? 
След като и на децата е 
ясно, че отнет в полза 
на банките имот свет-
кавично се реализира... 
Изводите, които се на-
лагат, са насочени към 
това кой е собствени-
кът на банките у нас. И 
понеже те почти всич-
ките са с чуждестранно 
участие, явно с парите 
на българите се финан-
сира кризата в страни-
те на собствениците. 

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО – СОФИЯ

Усещане за пролет
Снимка Камен Влахов

Жилищен комплекс - Белене
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За нашенеца няма свежи 
пари!

Светослав Глосов:
Ще продължа в на-

правлението „България - 
Европа”, колкото и услов-
но да е то. В началото 
просто нямахме никакви 
проблеми с работната 
ръка. А днес това е сери-
озен проблем. Цели села 
от Кърджалийско напри-
мер, където са едни от 
най-добрите майстори, 
обезлюдяха от иконо-
мическото развитие на 
страната. Като западна 
тютюнопроизводство-
то, жените от Източни-
те Родопи останаха без 
поминък и семействата 

взеха единственото ре-
шение – гурбет! Затова 
преди имахме избор... И 
проблемът не е само за 
нашия бранш, но в стро-
ителството това се 
усеща много силно. Вече 
не може да се намерят 
професионалисти за по-
малкото строителство, 
а проблемът стои още 
по-силно с по-големите 
проекти, като АЕЦ „Бе-
лене“ например.

Впрочем строител-
ството на един от най-
мащабните инвестици-
онни проекти – жилищен 
комплекс  с  подземни 
гаражи, търговско-ад-
министративен център, 
отоплителна централа 
и зона за отдих и спорт 
за строителите и след 
това за експлоатаци-
онния персонал на нова-
та ни АЕЦ в Белене, е 
работа именно на инж. 
Глосов. Неговата фирма 
е главен изпълнител на 

обекта. Предполагаеми-
те инвестиции в това 
строителство са за 24 
млн. евро! Комплексът е 

от седем жилищни бло-
ка с 208 апартамента, 
подземен паркинг за 220 
автомобила, пет едно-
фамилни къщи... Впрочем 
тази инвестиция е по-
твърждение на работе-
щата теза, че трябва 
да се ориентираме към 
изграждането на мо-
дерна социална инфра-
структура, отчитайки 
огромното значение на 
строителството  на 
АЕЦ "Белене" за цялата 
страна.

Светослав Глосов: 
Вече стана дума, че 

банките на България не 
са български банки, т.е. 
те са зависими от кри-
зата в Западна Европа 
и Америка и тук нямат 
ресурс. Капиталът на 
вложителите на държава-
та България се използва 
навън. И затова банки-
те тук не финансират. 
Единият от възможните 
изходи е идеята за кре-

дитиране на инвести-
ционни проекти на мал-
ки и средни фирми. Това 
може би е „светлината 

в тунела” - за запазване 
на работните места, за 
откриване на нови ра-
ботни места по много 
добра финансова схема 
– и като лихви, и като об-
служване на кредита. И 
другото - бюрокрацията! 
Не е нормално да внесеш 
един проект, който е при-
дружен с изготвена оцен-
ка, за одобрение, за което 
срокът е десет дни, а да 
го бавят с месеци.

След като таксите 
за разрешение за стро-
еж се увеличиха в пъти 
и след като един пред-
приемач плаща доста 
големи суми, нормално 
е да очаква да го обслу-
жат максимално бързо. 
С тези такси може да 
се изгради инфраструк-
турата в проблемните 
райони. Нашата фирма 
например има необходи-
мите възможности - спе-
циалисти, технически 
ръководители и квалифи-

цирани работници - над 
150 души, назначени на 
трудови договори, и съ-
ответната строителна 
механизация, за да орга-
низира и изпълнява въз-
ложените й строително-
монтажни и ремонтни 
работи. И затова сме 
активни към промяната 
на Закона за обществе-
ните поръчки. В него се 
записват условия, които 
явно не са в интерес на 
всички фирми. Например, 
ако има изискване, че 
ако искаш да участваш 
в поръчка, финансирана 
от еврофондовете, за 
пречиствателна стан-
ция, там има условие, 
че кандидатът трябва 
да е построил поне два 
подобни обекта. Но пре-
чиствателните станции 
в страната се броят на 
пръсти... Ясно е кой ще 
отговори на условията. 
Необходима е равнопо-
ставеност. Гилдията 

добре разбира, че тряб-
ва да се ориентира към 
инфраструктурни и об-
служващи обекти, финан-
сирани от европейските 
фондове. Бъдещето на 
фирмите е в изгражда-
нето на тези обекти.

Определените мину-
ти изтичат... С няколко 
думи Глосов даде да се 
разбере защо очаква с 
нетърпение пролетта. 
Не само защото ще бъде 
по-лесно на строителите 
му, а защото е и... запа-
лен ловец! Е, предпочита 
гладкоцевното оръжие, 
защото разбирането му 
за лов е различно от това 
на тези, които стрелят с 
карабините с оптически 
мерник. Излетът в гора-
та, приятелите, емоци-
ята – това е ловът! И 
другата емоция – морето 
и яхтата на фирмата, 
другата му страст! Раз-
бира се, когато остане 
свободно време…

Банско

Банско

Жилищни сгради за сезонно обитаване - Несебър
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Необходими документи за професионална квалификация и правоспособност за някои специалности в строителството

Пр
оф

ес
ия

Специалност

Документ за професионално образование и обучение Документ за правоспособност
Правилник за безоп. и здраве 
при работа по ел.обзавежд. 

до 1000 V

Вид Валидност Основание Валидност Удостоверение за В а л и д -
ност

Ст
ро

ит
ел

Помощник в строителството 1. Удостоверение за разряд (до 
2000 г.); 2. Свидетелство 

за I квалиф. степен 
(след 2000 г.) - Закон за проф. 

образование и обучение
Курс за квалиф. 

обучение на 
всеки 3 г. (Закон 
за Камарата на 
строителите, 
чл.16, ал.3, т.5)

I квалиф. група 2 г.

Кофражи, Армировка и бетон,  Зидария, Мазилки и шпакловки, 
Вътр. облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Мо-
зайки, Бояджийски работи, Строит. тенекеджийство, Покриви

Строително дърводелство 

1. Удостоверение за разряд (до 
2000 г.); 2. Свидетелство за 
квалиф. степен  и/или Удосто-

верение за владеене на част от 
професията (след 2000 г.); 3. Виж 
и Наредба № 14 от 24 септември 
2004 г. за придобиване на квалиф.

Дъ
рв

од
ел

ст
во

Дограмаджия

1. Удостоверение за разряд (до 
2000 г.); 2. Свидетелство за 
квалиф. степен  и/или Удосто-

верение за владеене на част от 
професията (след 2000 г.); 3. Виж 
и Наредба № 17 от 24 септември 
2004 г. за придобиване на квалиф.

Курс за квалиф. 
обучение на всеки 

3 г.  (Закон за 
Камарата на 

строителите, 
чл.16, ал.3, т.5)

I квалиф. група 2 г.

Ст
ро

ит
ел

 –
 

м
он

т
аж

ни
к

Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо 
строителство, Дограма и стъклопоставяне

1. Удостоверение за разряд (до 
2000 г.); 2. Свидетелство за  ква-
лиф. степен (след 2000 г.) - Закон 
за проф. образование и обучение

Курс за квалиф. 
обучение на 

всеки 3 г. (Закон 
за Камарата на 
строителите, 
чл.16 ал.3 т.5)

I квалиф. група 2 г.

М
он

т
аж

ни
к н

а 
Ви

К 
м

ре
жи

Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи

1. Удостоверение за разряд (до 
2000 г.); 2. Свидетелство за II 
квалиф. степен  и/или Удосто-

верение за владеене на част от 
проф. (след 2000 г.); 3. Виж и 

Наредба № 19 от 24 септември 
2004 г. за придобиване на квалиф.

Курс за квалиф. 
обучение на всеки 

3 г.  (Закон за 
Камарата на 

строителите, 
чл.16, ал.3, т.5)

I квалиф. група 2 г.

Пъ
т

ен
 с

т
ро

ит
ел

Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях, 
Строител на релсови пътища и съоръжения към тях

1. Удостоверение за разряд (до 
2000 г.); 2. Свидетелство за 
квалиф. степен  и/или Удосто-

верение за владеене на част от 
професията (след 2000 г.); 3. Виж 
и Наредба № 10 от 24 септември 
2004 г. за придобиване на квалиф.

Курс за квалиф. 
обучение на 

всеки 3 г. (Закон 
за Камарата на 
строителите, 
чл.16, ал.3, т.5)

I квалиф. група 2 г.

Пе
щ

ос
т

ро
ит

ел

Пещостроителство

1. Удостоверение за разряд (до 
2000 г.); 2. Свидетелство за  ква-
лиф. степен (след 2000 г.) - Закон 
за проф. образование и обучение

Курс за квалиф. 
обучение на всеки 

3 г.  (Закон за 
Камарата на 

строителите, 
чл.16, ал.3, т.5)

I квалиф. група 2 г.

Металооб. 
и машино-
строене

Заварчик
Първа степен на проф. квалиф. 

съгласно Наредба № 9/14.02.2005 г. 
за придобиване на квалиф.

НАРЕДБА № 7/11 октомври 2002 г. за условията и реда за придобиване на правоспособ-
ност по заваряване 3 г. II квалиф. група 2 г.

По
де

м
но

 т
ра

нс
по

рт
на

 т
ех

ни
ка Оператор за управление на подемник (хаспелист) 1. Удостоверение за разряд (до 

2000 г.); 2. Свидетелство за  ква-
лиф. степен (след 2000 г.) - Закон 
за проф. образование и обучение Курс за квалиф. 

обучение на всеки 
3 г.  (Закон за 
Камарата на 

строителите, 
чл.16, ал.3, т.5)

1. Нар. за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на строител-
ни товаро-пътнически подемници и товарни платформени асансьори  - чл.133, ал.2, т.4 
(ДВ, бр. 81 от 23.08.2002 г.); 2. чл.24 от Нар. за безопасната експлоатация и технически 

надзор на повдигателни съоръжения (ДВ. бр.60 от 25.07.2006 г.)

ежегодно II квалиф. група 2 г.

Такелажник (прикачвач) Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на повдигателните съоръже-
ния (ДВ, 60 от 2006 г.) ежегодно I квалиф. група 2 г.

1. машинист на кран (мостови, козлови, кулокран, портален, 
стрелови (монтирани на автомобили или на самоходни или 

несамоходни шасита); 2. багери; 3. кабелни кранове; 4. желез. 
кранове и други повдигателни съоръжения (монтирани на желе-
зопътни машини); 5. щабелни кранове и велосипедни кранове; 6. 
машинист на ел.кран; 7. машинист на товароподемен кран; 8. 

машинист на подвижна работна площадка

Квалиф. степен съгласно Нар. № 
1/04.03.2002 г.  за усл. и реда за 

придобиване и признаване на пра-
воспособ. за упражняване на про-
фесии по упр. на товароподемни 

кранове и подвижни раб. площадки 
(обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.

1. Нар. № 11 на Мин. на народната просвета и Комитета по качество от 1987 г. за при-
добиване на правоспособност за машинист-крановици (ДВ, бр. 68 от 1987 г.); 2. чл.24 

от Нар. за безопасната експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения 
(ДВ, бр.60 от 25.07.2006 г.); 3. Нар. за безопасната експлоатация и технически надзор на 
повдигателните съоръжения (ДВ, 60 от 2006); 4. Нар. № 1 от 4.03.2002 г. за условията и 
реда за придобиване и признаване на правоспособност за упр. на професии по управление 

на товароподемни кранове и подвижни работни площадки, чл.4 т.3 и т.4

II квалиф. група 2 г.

Едно решение на коми-
сията за воденето, поддър-
жането и ползването на 
Централния професионален 
регистър на строителя пре-
дизвиква в последно време 
различни коментари. 

Всички сме категорични 
по въпроса, че професионал-
ното обучение на персонала 
в строителството през по-
следните години все повече 
изостава от изискванията 
на пазара на труда. Като 
последствие от това ре-
гистрираме както ниска 
производителност на тру-
да, така и първо място по 
брой на трудови злополуки. 
Поради тази причина из-
пълнителната власт отде-
ля немалко средства чрез 
различни мерки и програми 
за обучение на работещи и 
безработни лица по различ-
ни строителни професии. 
Забелязва се и заинтересо-
ваност в редица работода-
тели да провеждат различни 
квалификационни обучения 

на своя персонал. Според 
мен причина за това са 
повишените изисквания на 
някои възложители, както и 
все по-голямото навлизане 
на системата ISO.

В Закона за Камарата на 
строителите, чл. 16, ал. 3, 
т. 5 и чл. 17, ал. 2, т. 5 се 
изисква от строителните 
фирми, които искат да се 
впишат в Регистъра, ин-
формация „за проведеното 
квалификационно обучение 
на инженерно-техническия 
персонал и работниците 
през последните три годи-
ни”. Тези записи ги има и в 
Правилника за реда за впис-
ване и водене на Централ-
ния професионален регис-
тър на строителя - чл. 10, 
ал. 4, т. 7 и чл. 16, ал. 1, т. 8.

С тези записи законо-
дателят е подчертал важ-
ността на проблема и е 
подсказал, че обучението е 
част от задълженията на 
работодателя. Това е и при-
чината Комисията да изис-
ква спазването им.

Естествено, като ти-
пична българска черта, ние 
се стремим това нещо да 

го отложим във времето 
или да намерим достатъч-
но причини, за да не стане. 
Сега е модерно да се говори 
– има криза, няма свободни 
пари да обучаваме работни-
ци, които след това ще оти-
дат при друг работодател.

Ще подскажа два вари-
анта, с които работодате-
лят може да изпълни тези 
изисквания, грубо казано 
по-евтино, като спази из-
искванията и на някои други 
нормативни документи:

1. Правилник за безо-
пасност и здраве при рабо-
та по елобзавеждането до 
1000 волта. В чл. 12, ал. 1, т. 
1 е записано, че строител-
ните работници трябва да 
притежават първа квали-
фикационна група, която 
се подновява на всеки две 
години. Обучението може 
да се провежда от работо-
дателя с т.нар. собствени 
сили или от специализирани 
и регистрирани за целта 
фирми, което е подробно оп-
исано в текстовете. Знаем, 
че в общата численост на 
персонала 85-90% са работ-
ници. Извършвайки такова 

обучение, работодателят 
спазва както изискването 
на Закона за камарата и ре-
гистъра, така и други нор-
мативни актове, свързани 
с безопасността на труда.

Пак там изискването за 
техническите ръководите-
ли е да имат трета квали-
фикационна група, която се 
подновява на три години. 
Приемайки от практиката, 
че те са 5% от численост-
та на персонала, ето как 
само с обучението по тази 
наредба работодателят 
е изпълнил изискването за 
квалификационно обучение.

2.  Наредба № 3 от 
14.05.1996 г. за инструкта-
жа на работниците и служи-
телите по безопасност на 
труда и противопожарна ох-
рана. В §1 от Допълнителни 
и заключителни разпоредби 
е записано задължение на 
работодателя един път 
в годината да организира 
обучение за повишаване 
знанията на лицата, из-
вършващи инструктажи на 
персонала.

Друг проблемен въпрос 
в момента е изискването 

на Комисията длъжностни-
те лица по безопасност и 
здраве при работа да пре-
минават ежегодно специ-
ализирано обучение в учебни 
заведения. Това го има като 
запис в посочената по-горе 
Наредба № 3 от 14.05.1996 г. 
за инструктажа на работ-
ниците и служителите по 
безопасност на труда и про-
тивопожарна охрана. Там в 
§2 е конкретизиран начинът 
на обучението - Наредба № 
8 на МНП.

Това предизвика отри-
цателна реакция в някои 
търговски дружества, ко-
ито развиват дейност по 
различни видове обучения, 
без да са учебни заведения 
по смисъла на нормативни-
те актове. Една част от 
тях са получили обществе-
но признание за качеството 
на провежданите курсове, 
но те не могат да издават 
легитимни документи, тъй 
като нямат изисквания ста-
тут.

За Камарата на строи-
телите въпросите с безо-
пасността и здравето на 
работещите и трети лица 

са приоритетни. Поради 
това в момента се работи 
по утвърждаване на учебна 
програма за специализира-
ните обучения в отрасъл 
„Строителство” на „длъж-
ностни лица по безопасност 
и здраве” и „координатори 
по безопасност и здраве”, 
която ще се съгласува със 
синдикалните партньо-
ри, Изпълнителна агенция 
„Главна инспекция по труда” 
и Националната агенция за 
професионално образование 
и обучение. Тя ще конкрети-
зира минималните изисква-
ния за съдържание на учеб-
ната програма, по която ще 
извършват обучение учебни-
те заведения.

В приложение заинтере-
сованите могат да научат 
какви документи за профе-
сионално квалификация и 
правоспособност се изис-
кват, за да може персона-
лът в строителството да 
упражнява работата, за ко-
ято е назначен. 

Продължение 
на таблицата 

в следващия брой

Прецизираните критерии на комисията
Васил Вутов, член на 
комисията към ЦПР
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Новият закон за упра-
вление на етажната соб-
ственост (ЗУЕС) засяга 
пряко няколко милиона до-
макинства и затова е осо-
бено важно разпоредбите 
му да бъдат формулирани 
прецизно, за да може ре-
ално да бъдат прилагани. 
Той ще отмени Правилни-
ка за управлението, реда и 
надзора на етажната соб-
ственост (ПУРНЕС). Нор-
мативният акт ще влезе 
в сила на 1 май. Законо-
проектът беше обект 
на обществена дискусия, 
инициирана от омбудсма-
на на Република България 
Гиньо Ганев. Повечето от 
неговите предложения 
бяха приети в окончател-
ните текстове. Юристът 
Борислав Цеков, главен 
секретар към омбудсма-
на,  направи коментар 
върху ЗУЕС, специално за 
в. „Строител”. „Този зако-
нопроект първоначално 
беше в доста суров вид и 
предизвика остри споро-
ве, както и много сериоз-
на критика от страна на 
омбудсмана”, обясни той. 

В голяма степен но-
вият закон преповтаря 
действащия досега ПУР-
НЕС, който обаче на прак-
тика почти не се прилага, 
защото хората не бяха 
убедени в неговата ефи-
касност. Според Борислав 
Цеков е било необходимо 
още по-широко общест-
вено обсъждане, което да 
запознае хората с новите 
правила. Иначе трябва да 
се подчертае, че правна-
та комисия в парламента 
като цяло се е съобразила 
с почти всички обоснова-
ни обществени критики 
на различни негови норми, 
в това число и от страна 
на омбудсмана. 

На първо място това е 
разпоредбата, която пове-
ляваше 

да се изисква съгласие  

за домашен любимец

от непосредствените 
съседи. Тази норма беше 
остро осъдена и в крайна 
сметка не беше приета. 
Вместо това се гласува 
текстът, че собствени-
ците са длъжни да изпъл-
няват изискванията на 
съответните норматив-
ни актове при отглежда-
нето на животни и да не 
създават безпокойство на 
непосредствените си съ-
седи. Тази формулировка е 
твърде обща и звучи като 
лозунг, като едно пожела-
ние да спазваме закона, 
коментира юристът. 

Друго предложение на 
омбудсмана, което обаче 
не е прието в новия закон, 
е свързано със запазва-
нето на принципа „един 
апартамент – един глас”. 
В окончателния закон се 
възприема правилото гла-

совете да тежат според 
реалните части, които 
има собственикът. Спо-
ред Борислав Цеков това 
не е удачно, защото се 

подценява фактът, че 
една етажна собстве-
ност не е  търговско 
дружество, това е едно 
съжителство и там неща-
та трябва да се решават 
с по-голямо съгласие. А 
тази разпоредба дава 

приоритет на  

икономически по-силния

Сега собственикът 
на мезонет има повече 
гласове от собственика 

на една гарсониера, ко-
ето особено при взема-
нето на решения за раз-
носки, за ремонти и т.н., 
не е оправдано и в някои 

случаи може да доведе до 
излишно напрежение. Друг 
основен пункт, който ом-
будсманът атакува и кой-
то парламентът е приел, 
е свързан с едно първона-
чално предложение, според 
което в общините се съз-
дава публичен регистър 
на етажната собстве-
ност. В него по недопус-
тим начин се предвиж-
даше освен списък на 
домоуправителите и брой 
на апартаментите да се 

включват и лични данни на 
гражданите, т.е. кой, къде 
и с кого живее. Текстът 
беше доста драстичен и 
съвсем коректно народ-

ните представители не 
го приеха. Жилищните 
комплекси от затворен 
тип са извадени от об-
щия режим на етажната 
собственост. 

В известна степен 
това е оправдано, смята 
главният секретар към 
омбудсмана. Тези хора 
сами решават да живеят 
по други правила с огра-
ничен режим на достъп. 
Известно отклонение от 
общите правила е допус-

тимо, но това абсолютно 
изключване от приложени-
ето на закона според него 
е необосновано.

Новият закон също 
предвижда 

да има „книга на 

собствениците”, 

по-популярна като „до-
мова книга”. Мненията за 
нея са противоположни. 
Според някои тя ще дове-
де до ред и сигурност в ко-
операциите, според други 
това нарушава защитата 
на личните данни. Според 
Борислав Цеков предвиде-
ното да се вписва в нея е 
един разумен минимум, за 
да се знае кой живее там 
и кой носи отговорност. 

Широко коментирана-
та възможност за изваж-
дане на собственик от 
жилището му всъщност 
не е нещо ново. Тази раз-
поредба съществуваше и 
в ПУРНЕС. Новост е пред-
виденият срок, който е до 
три години. Трябва да се 
подчертае, че тук не ста-
ва въпрос за отнемане на 
собствеността, а за ли-
шаване на нарушителя от 
правото лично да ползва 
жилището си. Това е до-
пустимо само при много 
груби нарушения и както 
и досега, ще се прилага в 
изключителни случаи.

Редът за свикване  

на общо събрание 

е доста усложнен, но 
тук е търсена гаранция 
срещу злоупотреби и сре-
щу това да не се стигне 
до ситуация, в която да 
се вземат важни решения 
без участието на някои 
от собствениците. Този 
усложнен ред е баланс на 
променения начин на гла-

суване, смята юристът, и 
е гаранция срещу евенту-
алното съзнателно изоли-
ране на някои обитатели.

Омбудсманът е поис-
кал да се запише изрично, 
че когато става дума за 
разпоредителни действия 
с общите части, какви-
то са пристрояването и 
надстрояването, трябва 
да има единодушно реше-
ние. Това е взето предвид 
от депутатите. Според 
Цеков не е оправдано с 
обикновено мнозинство - 
повече от половината от 
общите части, да се взе-
ма решение за получава-
не на кредити, т.е. да се 
поема финансова тежест 
от името на всички с едно 
по-ниско мнозинство.

Нов момент в Закона 
са двата 

алтернативни начина  

на управление 

на етажната соб-
ственост. Единият е 
досегашният ред с общо 
събрание и управители, 
другият е т.нар. сдруже-
ние на собствениците. 
Това е юридическо лице, 
което може да канди-
датства с проекти по 
линия на енергийната 
ефективност, да сключ-
ва договори с компании, 
които търсят за свой 
контрагент не отделни-
те етажни собственици, 
а юридическо лице като 
по-ясен субект на отго-
ворност. Там, където има 
воля така да се устрои 
животът на етажната 
собственост, юридиче-
ското лице е добро реше-
ние. Според Цеков това е 
тенденцията занапред и 
е по-модерното решение, 
но у нас засега няма об-
ществена база за такава 
практика. Важно е да има 
алтернативен вариант, 
както всъщност е прие-
то в закона, и тези нови и 
прогресивни моменти да 
не се налагат по пътя на 
административната при-
нуда, добави още той.

Като цяло концеп-
цията на новия закон е 
аналогична с тази на 
стария. Според Борислав 
Цеков един такъв закон би 
трябвало да бъде рамков 
и да даде на отделните 
етажни собственици да 
приемат свои правила 
за съжителството си, а 
не толкова подробно да 
описва детайлите. Скло-
нен е обаче да се съгласи 
с аргумента, че на този 
етап у нас е по-разумно 
всички положения да бъ-
дат подробно регламен-
тирани. 

В заключение главният 
секретар към омбудсмана 
обобщи, че като цяло за-
конът на хартия е така 
написан, че да може да из-
пълнява обществените си 
функции, а дали това ще 
стане на практика – вре-
мето ще покаже.

Законът за управление на етажната 
собственост  –  добър, но несъвсем

Мариана Корчакова

Борислав Цеков е 
български политик 

и юрист, народен 
представител в 
39-ото Народно 

събрание. Той е автор 
и вносител на повече 
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половината от които 
са приети. Завършил 
е право в Софийския 

университет „Св. 
Климент Охридски”. 

Специализирал 
е в областта на 

политическите науки, 
на човешките права 

и на европейското 
право. През 2006 
г. специализира 

в Харвардския 
университет. 

Президент е за България 
на Световната 

асоциация на юристите. 
Автор е на над 100 

статии и публикации 
на юридически и 

политически теми. От 
2005 г. Борислав Цеков 

е главен секретар на 
омбудсмана на Република 

България Гиньо Ганев. 

 Парламентът възприе повечето 

предложения на омбудсмана и това 

направи закона по-пригоден от гледна 

точка на обществения интерес.



По традиция брюксел-
ските ресторанти са дос-
та тесни откъм място, 
масите са толкова близо 
една до друга, че понякога 
се объркваш дали участ-
ваш в разговор на твоята, 
или на съседната маса. 
Антоан Пинто обаче съз-
дава нещо коренно различ-
но - Belga Queen - просто-
рен, мултифункционален 
ресторант, който осигу-
рява точната атмосфера 
за голямо гастрономично 
пътуване из Белгия. Едно 
убежище за любителите 
на изисканите блюда, вина 
и пури.

За своята цел домаки-
нът, който има над 30-го-

дишен опит в рес-
торантьорството, 
избира една забеле-
жителна сграда от 
XVIII век, някогашен 
хотел (Hotel de la 
Poste), а след това 
банка (Credit du Nord 
Bank), която разкра-
сява по съвременен 
архитектурен начин 
и прибавя кухня, при-
годена според съвре-
менните изисквания, 
но с традиционно национа-
лен привкус.

Основният салон на 
ресторанта е в огро-
мна внушителна зала със 
стъклопис от късния XIX 
век и погледите на посе-

тителите са привлечени 
от тавана, и по-точно от 
корниза.

В сградата се поме-
щават ресторант, бар за 
стриди, бирария и салон за 
пури.

Belga Queen е пос-
ветен на оригиналните, 
висококачествени, еколо-
гично чисти продукти, из-
брани много внимателно 
от селскостопански про-
изводители.

Белгийско  говеждо 
нарязано месо, спаначни 
листа, настъргано старо 
сирене, маринована сьомга 
с бира „Роденбах” и билки, 
лек дресинг от горчица 
и гъши пастет, сладко 
от цикория и препечена 
филийка хляб изпъкват в 
менюто на предястията. 

Морската храна е богато 
представена с вълнуващи 
ястия като печен омар, 
чушлета, лимонов сок и 
зехтин и кралска треска 
върху картофено пюре със 
зехтин и цикория, масло и 
вино с чипс от черна ряпа.

За  ценителите на 
гурмето ресторантът 
предлага още месни спе-
циалитети като печен 
млад петел върху джин-
джифилов сладкиш, полят 
със сироп от круши, до-
машно пържени картофи и 
смесена салата с ябълков 
винегрет и пържоли от пу-
шено прасенце със сушени 
сливи и хвойна, леко заду-
шен спанак и френски хляб. 
Вината са от белгийските 
лозя, а кафето „Понти” е 
от специална селекция от 

най-доброто кафе на зърна 
чисто арабика от Латин-
ска Америка, Азия и Африка 
и изпечено от белгийски 
майстор.

След вечеря може да 
слезете към клуба - няко-
гашния трезор на банка-
та, където е създадена 
атмосфера с цветовете 
на саваната на бившата 
белгийска колония Конго, 
където са се погрижили 
със специално меню от 
коктейли и алкохолни на-

питки, както и с голям из-
бор на хавански пури.

За ценителите на до-
брата музика клубът пред-
лага богата и разнообраз-
на програма със звезди от 
белгийската джаз сцена, 
DJ, латино и соул певци.

Ако посетите Брюк-
сел, не пропускайте Belga 
Queen – една възможност 
да получите наслада за 
всичките ви сетива.
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Без да се стреми към 
показност, Брюксел - сто-
лицата на Кралство Бел-
гия, очарова посетителя с 
редица неща - от богата-
та си история до ведрата 
атмосфера и чудесните 
кафенета и барове, където 
не само белгийците, но и 
многобройните служители 
на европейските институ-
ции и гостите на града се 
чувстват като у дома си.

Брюксел има двуезичен 
статут и обединява „олио-
то и водата” – валонците 
и фламандците, които на-
всякъде другаде в страна-
та са териториално раз-
делени .

Официално в града и 
околностите живеят око-
ло 1 милион души, в дейст-
вителност обаче са много 
повече.

Днес Брюксел е из-
вестен най-вече като 
столицата на Обединена 
Европа. Изборът на града 
за седалище на повечето 
от институциите на Ев-
ропейския съюз (Европей-
ската комисия, Съвета на 
Европейския съюз, част от 
Европейския парламент) и 
НАТО практически го пре-
връща в най-космополитно-

то селище на Стария кон-
тинент. Тази роля на града 
дава значителни предим-
ства например от гледна 
точка на привличането на 
инвестиции за подобрява-
не на инфраструктурата.

Като цяло, повечето 
от забележителностите 
на белгийската столица 
са концентрирани в цен-
тралната част на града. 
Можете да започнете оби-
колката си от Grand Place, 
брюкселския импозантен 
пазар от XV век, разполо-
жен в центъра на Petit Ring, 
петоъгълник от булеварди 
около центъра. Това е и 
мястото, на което може да 
разберете защо наричат 
Брюксел още „столица на 
шоколада”. Тук ценителите 
твърдят, че се произвеж-

да най-хубавият 
шоколад. Продава 
се в специални 
магазини и „шоко-
ладови" ателиета. 
Брюкселчани продължават 
да произвеждат и ръчен 
шоколад. Освен с шоколада 
Брюксел е известен и с над 
300-те вида бира, които се 
предлагат. Специалитет 
са т.нар. плодови бири - с 
аромат на череша, ягода, 
малина. Други типични 
белгийски марки са „Уест-
мале", „Ле-фе", „Джупилер", 
както, разбира се, и „Сте-
ла Артоа”.

Брюксел е известен и с 
многобройните си луксозни 
ресторанти като Comme 
Chez Soi и Villa Lorraine и най-
добрите рибни къщи като 
L'Ecallier du Palais Royal. 

Мanneken Pis, извест-
ната статуя на пишкащо 
малко момче, е в югозапад-
на посока от Grand Place. 
Много често по различни 
поводи статуята е об-
личана в различни дрехи. 
Кралският дворец, както 
и многото музеи също са 
впечатляващи за тури-
стите.

Но най-ценното съкро-
вище на Брюксел всъщ-
ност не е архитектурни-
ят му блясък, а неговата 
атмосфера – той излъчва 
живот, какъвто е трудно 
да усетиш в други селища. 
В това отношение Брюк-

сел твърде много наподо-
бява София – затова там 
софиянецът се чувства 
като у дома си.

Атомиумът – Айфеловата 

кула на Брюксел

Извън града, но като 
негов символ, се издига из-
вестният в цял свят Ато-
миум, построен за Светов-
ното изложение в Брюксел 
през 1958 г. Идеята на не-
говия дизайнер Андре Ва-
теркен била да пресъздаде 
концепцията на атома, ос-
новната градивна частица 

на всичко видимо, макар и 
той самият да остава 
скрит за човешкото око. 
По този начин той желаел 
да подчертае важността 
за макросвета на онова, 
което става на микрониво. 
За да реализира плана си, 
той решил да увеличи мо-
дела му 160 милиарда пъти. 
И нарекъл монументална-
та си скулптура Атомиум. 
А тя наистина е монумен-
тална, защото е висока 
102 м, състои се от 9 сфе-
ри, всяка с диаметър 18 м. 
Асансьорът в Атомиума е 
един от най-бързите в Ев-
ропа - движи се с 5 м в се-
кунда. Цялата конструкция 
тежи 2400 тона. И с тече-
ние на времето се е пре-
върнала в символ не само 
на Брюксел, но и на XX век 
изобщо, защото едва през 
него атомът бе открит и 
изучен така, че човек да 
може да се възползва от 
него.

Брюксел - сърцето 
на обединена Европа

Ценителите избират Belga Queen
Хитовият ресторант се намира в сградата на бивша банка, 

трезорът е клуб за любителите на хавански пури

Атомиумът – Айфеловата кула 
на Брюксел

В една 
от металните сфери има и ресторант

Берлемон, сградата на ЕК

Ренета Николова

Снимки авторът
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Разследват за грешки 
строителството в Акуила 
Възстановяването на щетите от земетресението в Италия 
няма да започне скоро

Етичните правила трябва да останат приоритет за компаниите в световен мащаб, защото 
могат да предотвратят кризи в бъдеще 

Разрушителното земе-
тресение в Италия доне-
се не само много болка и 
скръб на страната в на-
вечерието на най-светлия 
християнски празник – Ве-
ликден, но и постави ва-
жни въпроси на дневен ред. 

Още през изминалата 
седмица стана ясно, че 
италианската прокурату-
ра разследва дали всички 
сгради в италианския град 
Акуила са били изградени 
спрямо нормите на анти-
сеизмичното строител-
ство.

Има съмнения, че в 
строителството на ня-
кои от тях е използван 
морски пясък, поясниха от 
Българското посолство в 
Италия за вестник „Стро-
ител”, позовавайки се на 
информация от медиите. 
„В сградата на разруше-
ната вече болница и сту-
дентското общежитие в 
града са открити много 
ниски количества желязо”, 
предаде по-рано БТА. По-
вечето рухнали сгради са 
от новото строителство 
в града.

Пратеникът на в. „Труд” 
в Италия - Милена Вълко-
ва, разказа, че има сгради, 
които са еднакви на вид, 
но строени по различно 
време, а земетресението 

ги е засегнало в различна 
степен - по-старите имат 
само леки пукнатини, дока-
то от новите липсват по 
три етажа. Най-устойчи-
ви се оказали постройки-
те, които са правени от 
камъни по стария древен 
римски модел.

Иначе градът е бук-
вално унищожен,  няма 
сграда, която да не е по-
разена, разбира се, някои 
в по-малка, а други в по-

голяма степен, допълва 
тя. Според информация 
на агенция „РИА Новости” 
напълно разрушените са 
около 10 хил. В момента 

продължават огледите 
на всички здания, специ-
ализирани групи описват 
щетите, след това пред-
стои разчистване на от-
ломките. Това изчистване 
все още не може да стар-
тира, защото постоянно 
падат някакви остатъци 
от сградите. Комисия пък 
ще решава дали поразени-
те сгради да бъдат съба-
ряни до основи и постро-
явани наново или само 

ремонтирани. 
Мнението на Вълкова, 

е, че ще бъдат необходи-
ми месеци, дори години, 
за да се възстанови гра-

дът. Оцелелите, които са 
настанени в палатковия 
лагер, живеят с идеята, 
че ще останат там най-
малко до края на лятото. 
Въпреки това прави добро 
впечатление отличната 
организация и множество-
то доброволци, които са 
ангажирани в различни дей-
ности, споделя Вълкова. И 
прави паралел, казвайки, че 
в България подобна органи-
зация е абсолютно невъз-

можна.
Всякакви 

изказвания на 
италиански-
те  власти 
за правител-
ствена по-
мощ и опити 
за изчисление 
на размера 
на щетите в 
момента са 
непрецизира-
ни,  защото 

огледите практичес-
ки не са финализирани. 
По-рано в някои медии 
се появи информация, 
че правителството ще 
отдели 70 млн. евро за 
преодоляване на щети-
те, но само до момента 
те се оценяват на около 
3 млрд. евро. В първите 

дни след земетресени-
ето пострадалите са 
получили по 1000 евро за 
най-необходимите нужди. 
Милена Вълкова разказва, 
че се събират средства 
и в дарителски сметки, 
но и според  личната й 
преценка на очевидец все 
още е рано да се правят 
сметки за щетите преди 
края на огледите. 

Все пак дебатите за 
възстановяването на гра-
да текат, имало дори идея 
той да бъде изграден от-
ново, но на друго място, в 
по-малко сеизмичен район. 
За такова място се смята 
близката долина, но мест-
ните жители не възприе-
мат тази идея. Градът има 
своите традиции, обясня-
ва Вълкова.

Според последната официална информация жертвите 
на земетресението, което порази Италия на 6 април, са 
287, а близо 17 хил. души са останали без дом 

Силвия  Радославова

Глобално отговорният бизнес 

Когато през 1999 г. 
на срещата на Светов-
ния икономически форум 
в Швейцария Кофи Анан 
официално дава началото 
на Глобалния договор за 
корпоративно-социална 
отговорност, бившият 
генерален секретар на 
ООН едва ли е предпола-
гал колко необходимо ще 
е отговорното отноше-
ние на бизнеса в усло-
вията на икономическа 
криза. 

Глобалният договор 
е механизъм, който чрез 
10 принципа от области-
те на човешките права, 
трудовите норми, опазва-
нето на околната среда 
и борбата с корупцията 
(виж карето) апелира към 
компаниите за по-отго-
ворно поведение.

Знаем, че в принци-
пите на икономиката 
„невидимата ръка на па-
зара” е едно достатъчно 
добро условие за това, 
преследвайки личната си 

печалба, предприемачите 
да спомагат за облагоде-
телстването на всички, 
но когато са изправени 
пред криза и печалбите 
им намаляват, това се 
мултиплицира в пъти 
върху техните служите-
ли, партньори и клиенти.

 Договорът е добро-
волна инициатива, но 
за никого не е тайна, че 
включването на даде-
на компания в него носи 
престиж и е синоним за 
успех. Броят на присъ-
единилите се компании, 
бизнес асоциации, непра-
вителствени и публични 
организации надхвърля 
6200. Те са от над 120 
държави по целия свят. 
Всички могат да получат 
съвети в коя област и по 
какъв начин може да по-
добрят управлението си, 
така че то да е хармони-
зирано с принципите.

Камарата на строи-
телите в България е при-
ела Глобалния договор.

Глобалната устойчивост

 Голяма е вероятност-
та основните световни 
икономически проблеми, 
като промените в клима-
та, корупцията и потъпк-
ването на човешките пра-
ва, да останат същите и 
след елиминирането на 
ефектите от икономиче-
ската криза. В началото 
на годината Централата 
на Глобалния договор раз-
пространи документ, с 
който представи преван-
тивни мерки за избягва-
не на глобални проблеми 
в бъдеще, позовавайки се 
на поуките от сегашна-
та криза. Документът се 
казва „Глобална устойчи-
вост в 21-ви век - План за 
действие на бизнеса”. Той 
има следните приоритети 
- прилагане и откритост 
по отношение на еколо-
гичните, социалните и 
управленските въпроси, 
изменение на климата, ко-
лективни действия и гло-

бални рамки и национална 
регулация. Пълният текст 
на документа може да 
бъде видян на http://www.
unglobalcompact.org/. Той 
апелира към дългосрочно 
планиране в корпоратив-
ните стратегии, лидер-
ство за основните парт-
ньори, а не единствено за 
акционерите, развиване 
на етични стандарти, на 
ефективни стандарти за 
прозрачност, регулация и 
надзор, осъзнаване на вза-
имозависимостта на ико-
номиките.

През юни тази година 
ще се проведе традицион-
ният Форум на национал-
ните мрежи на Глобалния 
договор. Домакин на съби-
тието е Истанбул. Много 
е вероятно в центъра на 
обсъжданията отново да 
бъде въпросът за корпо-
ративно-социалната от-
говорност във време на 
криза. Регистрацията за 
участие започна и може 
да се направи онлайн.

ПРИНЦИПИ НА ДОГОВОРА 

Права на човека: 
Принцип 1. Зачитане и подкрепа за опазването 

на правата на човека. 
Принцип 2. Гаранция за необвързване с действия, 

нарушаващи правата на човека. 

Трудови норми: 
Принцип 3. Приемане свободата на сдружаване 

и ефективно признаване на правото на колективно 
договаряне. 

Принцип 4. Премахване на всякакви форми на на-
силствен и принудителен труд. 

Принцип 5. Ефективно премахване на детския 
труд. 

Принцип 6. Изкореняване на дискриминацията по 
отношение на правото на труд и на професия. 

Околна среда: 
Принцип 7. Подкрепа за превантивните подходи 

в опазването на околната среда. 
Принцип 8. Подемане на инициативи, стимулира-

щи поемането на по-голяма отговорност към окол-
ната среда. 

П р и нц и п  9 .  Н а с ър ч а в а н е  р а з в и т и ет о 
и  р а з п р о с т р а н е н и е т о  н а  т е х н о л о г и и ,  
щадящи околната среда. 

Антикорупция: 
Принцип 10. Подкрепа на антикорупционни ини-

циативи и политика на прозрачност.
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Жилищните имоти са на атрактивни цени, 
потребителите изчакват

Сигурно и на вас аг-
енти на недвижими имо-
ти са ви казвали: „Време 
е да се купуват имоти!” 
За много от нас тези 
думи са пълни с брокерско 
отчаяние, но всъщност 
– не сме съвсем прави. 
Ако имате възможност 
да купите жилище сега, 
сигурно ще попаднете 
на подходящата оферта, 
защото пазарът предла-
га голямо многообразие и 
атрактивни цени. 

Купувачите,  които 
разполагат с пари в брой, 
се възползват от падане-
то на цените на имотите 
и предпочитат престиж-
ни предложения.

Новата година започ-
на с много сделки, които 
всъщност финализира-
ха продажби на жилищни 
имоти от края на 2008 г. 
Последва сериозен спад 
през февруари и отново 
добри сделки през март 
2009 г., които върнаха 
оптимизма на хората от 
сектора. През последни-
те месеци продажбите 
на имоти в София са пре-
димно в районите Драга-
левци, Лозенец, Младост, 
Витоша, широк център. 
Средните цени се добли-
жават до нивата на це-
ните от 2008 г. - около 
90 хил. евро (при 96 200 
евро средна цена за 2008 
г.). Но в някои квартали 
на столицата може да 
се намерят апартамен-
ти пред завършване с 
цени 600-650 евро за кв. 
м. Има подобни оферти 
в „Люлин” и „Дружба”. На 
същите цени за единица 
площ може да се откри-
ят апартаменти в сгра-
ди старо строителство. 
Брокерите са склонни 
да подлагат офертните 
цени на коментар и почти 
винаги цената е възмож-
но да бъде понижена. Все 
по-често посредниците 
съветват купувачите да 
занижат цената в име-
то на осъществяване на 
сделка. Може да е неверо-
ятно, но стана практика 
агентите да се отказват 
от част от комисионата 
си, за да сключат сделка-
та. Много от тях предпо-
читат да вземат малка 
сума сега, отколкото го-
ляма след неопределено 
време. 

Агенциите за недви-
жими имоти наблюдават 
повишен интерес към 
апартаменти на цени 
между 30 хил. и 50 хил. 
евро. Проблемът е, че по-
тенциалните им купувачи 
имат по-ниски доходи и 
разчитат изключително 
на банковото финансира-
не, което става все по-
трудно. Вече е ясно, че не 
може да се вземе кредит 
за жилище при месечни 
доходи под 1800 лв. 

Сривът в проценти

Докато търсенето 
на имоти в София е на 
добри нива и клиентите 
са доста смели в избора 
и решенията си, покупко-
продажбите във Варна са 
на ниски нива от началото 
на годината. 
С а мо  преди 
година варнен-
ските имоти 
заемаха лидер-
ски позиции по 
ръст на сред-
ната си цена 
– 107 500 евро, 
докато за пър-
вите 3 месеца 
на 2009 г. сред-
ните цени на 
реализираните 
сделки във Ва-
рна са около 70 
хил. евро. Цени-
те на новото 
строителство 
в  морската 
ни столица са 
паднали от 3 
до рекордните 
33%. В София 
спадът е към 
13%, а в Бургас и Пловдив 
съответно 25 и 21%. 

Сриват се и цените 
на панелните жилища. 
За София корекцията на 
цените е до 20% надолу, 
за Пловдив – 16%, Варна – 
25%, а Бургас – 13%. 

Общата тенденция е 
към масово поевтиняване 
в големите градове. Но 
има случаи, в които цени-
те бележат застой. 

Преди и сега

От „Райфайзен имоти” 
сравняват какво е може-
ло да с купи за определе-
ни суми през 2006-2008 г. 
и какво може да се купи 
сега. Експертите са на 
мнение, че е изгодно да 
се вземе по-голям апар-
тамент или обзаведено 

жилище вместо нов имот 
на шпакловка и замазка, 
който ще „погълне допъл-
нителни средства за сво-
ето довършване. Може 
да се намерят и къщи на 
добра цена. Хората се 
интересуват масово от 
жилища в рамките между 
50 хил. и 70 хил. евро, ко-
ето означава, че цените 
са се „върнали” на нивата 
си отпреди 2-3 години. И 
в София наистина може 
да се намери нелошо дву-
стайно жилище в посоче-
ните ценови граници. За 
цени от около 80 хил. евро 
може да се купи тристаен 
апартамент. 

Сделки има 

Има разминаване в це-
ните на по-скъпите жи-

лища. Разликите между 
офертните цени и склю-
чената сделка понякога 
са над 20%. „Сделките, ко-
ито се сключват в нача-
лото на 2009 г., са с 30% 
по-ниска цена от цените 
през 2008 г. Има райони, в 
които тенденциите за по-
нижаване са по-сериозни, 
както е в Зона Б-5, Б-18, 
„Лозенец" и „Иван Вазов”. 
Ако един апартамент е 
обявен за сумата 65 хил. 
евро, неговата продажна 
цена обикновено пада до 
60 хил. евро”, коментира 
Любомирка Атанасова от 
офис „Оборище” на агенция 
АДРЕС. Огледите са чети-
ри пъти повече, но това 
рядко довежда до сделки. 
Хората гледат, без да ку-
пуват, коментират броке-
ри. Вероятно вниманието 
на купувачите е повише-
но, а предложенията са 
много и е възможно да се 
намерят наистина изгод-
ни оферти на атрактивна 
цена. 

Все пак сделки вече 
има. Купувачите са някол-
ко групи: такива, които 
се местят спешно в ново 
жилище и разполагат с го-
тови пари, хора с високи 
доходи, на които банките 
разрешават кредит, и иг-

рачи, които смятат, че 
сега е времето да купят 
имот на по-ниска цена и 
след време да направят 
голям удар.

Експертите отчитат 
и реален спад в цените 
на имотите. Повечето 
от сделките в София от 
началото на годината са 
с отстъпки и намаление 
от обявената цена в рам-
ките на от 10-20%.

Търсенето е на старо

През оставащите ме-
сеци на 2009 г. най-търсе-
ни ще продължават да бъ-
дат двустайните жилища 
в по-крайните квартали, 
очакват специалистите.

„Към момента в София 
рязко спада търсенето на 
ново строителство. Па-
нелни апартаменти не 
интригуват никого. Не 
можете и да намерите 
финансиране за панелно 
жилище. В момента на 
цената на панелки може 
да се намерят имоти 
ново строителство. Ни-
кой не се интересува и от 
имоти „на зелено", смята 

Дора Доцева от агенция 
„Юпитер”. Тя е на мнение, 
че цените в центъра ще 
се задържат високи, по-
евтиняването едва ли 
ще надвиши 10%. В „Лозе-
нец", където все още има 
свръхпредлагане, цените 
на жилищата паднаха с 
10%. Офертните цени в 
почти всички квартали на 
София отчитат спад още 
през втората половина 

на 2008 г. Въпре-
ки това средните 
цени на квадратен 
метър остават 
над 1000 евро и 
в настоящия мо-
мент. Забелязва 
с е  з н ач и т еле н 
спад и при склю-
чените сделки с 
имоти в престиж-
ните квартали на 
София. „Трудната 
финансова ситуа-
ция ще продължи 
да влияе на жи-
лищния пазар, тъй 
като голяма част 
от планираните 
проекти ще бъдат 
забавени или спре-
ни”, твърди Елена 
Константинова, 
управител на „ЕРА 
Инвест”.

Определящи за успеха 
на пазара на имоти ще бъ-
дат принципно най-важни-
те неща за жилищата: 
инфраструктура, место-
положение, достъп и кон-
цепция на проекта. Тър-
сенето на среден и висок 
клас жилища ще продължи 
да намалява, защото по-
тенциалните купувачи 
имат трудности с достъ-
па до финансиране. „Купу-
вачите познават пазара 
по-добре, отделят осо-
бено внимание на всеки 
детайл и не бързат. Има 
толкова много сайтове за 
имоти, обяви във вестни-
ци и в специализирани из-
дания, които им помагат 

да бъдат наясно с цени-
те. На пазара в България и 
Европа ще останат само 
хората с опит и професи-
онализъм. Вече е време да 
се полагат усилия и да се 
отделя нужното внимание 
на клиента, включително 
и за детайли”, разсъждава 
Пламен Ангелов от „М-П 
Пропърти Груп”.

Наемите падат

Падат и цените на на-
еми в София. С 11% са се 
понижили цените в клас 
А. Може да се намерят 
офиси с цени 14-18 евро 
за кв. м в периферията 
на София, а за 20-25 евро 
кв. м в централните ра-
йони.

По-търсени от нае-
мателите са офисите в 
сгради от по-нисък клас 
заради по-ниската им цена 
- това са нови бизнес цен-
трове на комуникативни 
места в града. Най-много 
сделки от началото на го-
дината са с такива офи-
си. Цените тук се движат 
между 8 и 15 евро за еди-
ница площ. 

Характерно и за мор-
ската столица,  и  за 
София е увеличеното 
предлагане на офиси ед-
новременно за под наем и 
за продажба през послед-
ните 3 месеца.

Спад в средните цени 
на селските имоти се на-
блюдава още от края на 
миналата година. Проуч-
ванията огласяват данни 
за срив от 35%. 

Средните цени на 
сключените сделки за сел-
ски имоти се движат меж-
ду 30 800 евро за 2008 г. 
на 19 890 евро за първите 
3 месеца на 2009 г. – на-
маление от 35%. Това на-
маление на цените кара 
купувачите вече да се ак-
тивизират.

Съществуват възмож-
ности за сключване на из-
годни сделки с наеми от 
страна на фирми, които 
искат да сменят досе-
гашните си офиси и да се 
преместят в престижни 
райони на по-добра цена. 

Има голям интерес 
към селските имоти око-
ло София, Пловдив, Стара 
Загора и други областни 
центрове. Чуждестранни 
инвеститори проучват 
възможностите да купят 
имоти и около Монтана, 
Видин, Кюстендил и Пле-
вен, където ги привличат 
цените. 

Спад на цените има при новото строителство в големите градове

Купувайте, ако можете! 

С 11% са се понижили цените си наемите клас А

Проучванията огласяват данни за 
срив от 35% при селските имоти 

Дария Захариева

ПРОДАВА
Багер челен товарач  Fermec 860,  
производство 2005 г. 5000 моточаса, гаранция 
6 месеца, машината е в много добро състояние. 
Направено обслужване (подменени износващи 
елементи - зъби на предна  и задна кофа и нож 
на товарачна кофа), платена винетка за 2009 г.

Тел. за връзка с  ЕТ „АЗИМ – Александър Върбанов”
0888 815 452 Върбанов
0888 815 451 Марков



19СТРОИТЕЛКУЛТУРАпетък, 17 април 2009

Модерен театър 
отвори врати
Премиерното представление е „Божествата на касапите“ от Ясмина Реза

Дългоочакваното откри-
ване на Модерен театър се 
състоя в понеделник с преми-
ерната постановка на проф. 
Пламен Марков „Божества-
та на касапите”. За щастие 
името на първия частен 
театър в България с по-
стоянен актьорски състав 
и собствена сцена напълно 
отговаря на своя дом – след 
2-годишен ремонт старата 
порутена зала на бившия 
дом на Българо-съветската 
дружба (строен през 1953 г.) 
е преобразена в съвременно 
театрално пространство. 
Голямата зала е с капаци-
тет 399 места, като между 
редовете е постигнат на-
клон от 11-12 см. Фоайето на 
старомодната сграда пък е 
превърнато в стилния арт 
клуб „Антракт”, който ще се 
използва и за литературни 
четения, stand up comedy, 
концерти и др. 

Първото представление 
в новата сграда е по текст 
на Ясмина Реза, която е по-
зната на българските зри-
тели с пиесите си „Арт” и 

„Живот х 3”. „Божествата 
на касапите” е поставена 
за първи път през декември 
2006 г. в Цюрих с огромен 
успех, в резултат на което 
са подписани 30 договора за 
нови продукции. Любопит-
но е, че в постановката на 
лондонския театър „Гилгууд” 
участва английската филмо-
ва звезда Рейф Файнс. Пред-
ставлението засяга универ-
салната тема за човешките 
взаимоотношения. 11-го-
дишният Фердинанд избива 
предните два зъба на своя 
съученик Бруно и родители-
те на двамата се срещат, 
за да изгладят неприятната 

ситуация. Ален е арогантен 
адвокат, който не може да 
се раздели с джиесема си; 
Анет е консултант по „ме-
ниджмънт на имущество-
то”; Мишел е търговец на 
едро на домакински уреди, 
който лесно получава нервни 
пристъпи, а Вероник е писа-
телка, която се интересува 
от проблемите на Африка. 
С всяка измината минута 
четиримата все повече 
се отклоняват от случка-
та с децата, разкривайки 
собствените си проблеми и 
страхове. В опитите им да 
се унизят един други, те по-
падат в един затворен кръг, 

който е еднакво болезнен за 
всички. „Божествата на ка-
сапите” обаче съвсем не е 
толкова мрачна постановка 
– според световната кри-
тика хуморът в нея успешно 
конкурира „Арт”, най-успеш-
ната пиеса на Реза. Както 
казва един от героите: „Да 
живеем по двойки, е най-
ужасното нещо, което Бог 
може да ни прати.”

До края на месеца ще 
бъдат завършени два мо-
носпектакъла – „Пещерни-
ят човек” от Роб Бекър, с 
Филип Аврамов, режисьор е 
Вилле Виртанен; „Секс, нар-
котици и рокенрол” от Ерик 
Богосян, с Асен Блатечки, 
режисьор – Ивайло Христов. 
По-нататък в Модерен теа-
тър очаквайте „Самотният 
запад” от Мартин Макдона, 
който стана много популя-
рен благодарение на филма 
„В Брюж”, и „Да играеш жерт-
вата” от Братя Преснякови. 
„Стараем се да избираме 
интересни неща, сериозна 
драматургия - в смисъл на 
качествена, а не на драма-
тична”, споделя драматур-
гът Людмил Тодоров. 

ЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ! 

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Остават броени дни до най-големия православен праз-
ник – Възкресение Христово (Пасха). Огромният по смисъл 
и дълбина Великден все повече се превръща в нещо твърде 
битово. Всяка година в дните преди Пасха се говори само 
за яйца, козунаци и за цените на агнешкото. Часове преди 
да удари дванайсетият час животът на много от нас се 
превръща в празнично меле, свещи и блъскане в градинки-
те около църквите. Празникът се изчерпва с окапване с 
восък, запалени дрехи, тонове разпилени яйчени черупки 
край храмовете, стълпотворение пред свещниците и раз-
бира се – отбиване на номер. Колко са тези, които могат 
да кажат няколко смислени слова за символиката на велик-
денското яйце, козунака или агнето? 

Най-много сме слушали за смисъла и историята на 
червеното яйце – червено е, защото напомня за кръвта 
на Христос, яйцето е символ на новия живот – от него се 
излюпва пиленце и т.н. Една от евангелските героини – Ма-
рия Магдалина, разказва църковното предание, поднася за 
първи път червено яйце на император Тиберий с думите: 
„Христос възкресе!”.

Козунаците, освен че са особени по вид обредни хлябо-
ве, трябва да съдържат в себе си символиката на Кръста, 
а пасхалното агне е напомняне за жертвата на Христос 
– Божествения Агнец.

Много малко от нас знаят, че Светият синод е ре-
шил България да празнува Рождество Христово заедно с 
католическите, а Пасха – с православните народи. Тази 
промяна е в сила от декември 1968 г. и е станала с по-
мощта на Партията, а част от нашите баби си спомнят 
и по-стария вариант на празниците... Обикновено казват, 
че за хората на Запад – католици и протестанти, Рожде-
ство Христово е по-голям празник от Възкресение. Из-
точноправославните народи, към които принадлежат и 
българите, поставят акцент в годишния празничен цикъл 
с отбелязването на Великден.

Извън обредно-битовата и „трапезната” страна, 
Възкресение Христово е прекалено дълбок и духовен праз-
ник. Много повече, отколкото можем да си представим 
дори. Великден не е само пролетното „възкръсване” на при-
родата. Не е и „раждането” на слънчевото време, жужене-
то на пчелите или начало на поредния безпаметен купон.

Ако има събитие, към което могат да се сведат всич-
ки събития от живота на Иисус Христос, апостолите, 
църквата, т.нар. Нова ера и фактът, че се наричаме хри-
стияни, това е Възкресение Христово. От него започва 
цялата съвременна история. 

Дария Захариева

Разходка из мрачните кътчета на европейската история
Джонатан Лител е ро-

ден през 1967 г. в Ню Йорк, 
но е отрасъл и е получил 
образованието си във 
Франция. „Доброжелател-
ните” е първата му лите-
ратурна творба и може би 
най-оспорваният роман 
на десетилетието. Напи-
сан е на френски и печели 
едновременно двете най-
престижни литератур-
ни награди във Франция: 
„Гонкур” и Голямата награ-
да за роман на Френската 
академия.

Книгата представя 
смразяващите мемоари 
на Максимилиан Ауе - бивш 
нацистки офицер, въз-
кръснал за нов живот във 

Франция като собственик 
на фабрика, и порядъчен 
баща на семейство. Макс 

е интелектуалец, отдаден 
на философията, литера-
турата и класическата 
музика. Но той е също 
така хладнокръвен убиец и 
завършен бюрократ. През 
неговите очи авторът 
припомня в разтърсващи 
подробности ужасите на 
Втората световна война 
и на нацисткия геноцид 
срещу евреите. 

Лител споделя, че зна-
чението на творбата 
не се изчерпва с това, а 
придобива по-глобално 
значение. Той признава, 
че „това, което го инте-
ресувало, бил въпросът за 
палачите, за убийството 
на държавата”. 

Романът е разделен 
на седем части: след една 
въвеждаща токата, след-
ват шест танца от XVIII 
в. (германски I и II, френски 
танц в три такта, сара-
банда, менует и рондо, на-
пев, жига), преливащи един 
в друг в циничен и зловещ 
танц, обагрен в червено 
от масовите убийства и 
в черно от униформите 
на есесовците. Един ви-
новник за престъпления 
срещу човечеството раз-
казва своята история. Той 
сякаш никога не изпитва 
морални страдания от 
смъртта на пленниците; 
за него това е само грях, 
дори грешка, но не и прес-

тъпление. Ауе има пове-
дение на хомосексуалист, 
което създава проблеми 
на нациста, който иска 
да направи кариера. Съ-
щевременно, индиректно, 
поради своята хомосексу-
алност той става член на 
нацисткото разузнаване и 
впоследствие се замесва 
в техните престъпления.   
Според автора именно хо-
мосексуализмът позволява 
на разказвача определена 
дистанцираност и трез-
вост, каквито не може да 
притежава един обикновен 
баща на семейство.

Джонатан Литъл не е 
чужд на мнението на своя 
герой. За него „категори-

ята на злото е резултат, 
а не причина”. Според него 
това, което е вярно за 
злото, извършено от от-
делния индивид, се отнася 
със същата сила и за ко-
лективното зло, когато 
палачът е обкръжен от 
хора, които представят 
нещата, които върши, 
като добри. Авторът е ка-
тегоричен, че всяка общ-
ност е способна да върши 
зло. Той определя Макс Ауе 
като рентгенов лъч, кой-
то преминава през всичко, 
своеобразен скенер. „Наис-
тина, той не е достове-
рен образ. Но аз не търся 
достоверност, а истина-
та”, добавя авторът.

Филмът е заснет по 
шокиращата автобио-
графия на “50 dead men 
walking” на Мартин Ма-
гартленд. Вместо обаче 
да се придържа стриктно 
към нея ,  режисьорът 
Кари Скогланд използва 
откъси от книгата и се 
съсредоточава върху по-
вълнуващите аспекти на 
историята, за да подчер-
тае интригата и да по-
стави директни въпроси 

към публиката. 
Лентата ни връща в 

края на 80-те години в 
Белфаст – в разгара на 
размириците в Северна 
Ирландия. Голямата бри-
танската надежда Джим 
Стърджис е в ролята на 
Мартин – младо ирланд-
ско момче, което оби-
каля къщите на хората, 
предлагайки им „маркови” 
дрехи на добри цени. Спе-
циалният отдел на Бри-

танската полиция вижда 
в него подходящи качест-
ва и го вербува да се вне-
дри в опасните редове на 
терористичната органи-
зация ИРА. Мартин е раз-
двоен – от една страна, 
ненавижда окупационните 

На крачка от смъртта 

действия на 
англичаните, 
но  от дру -
га, изцяло се 
противопос-
тавя на жес-
токите ме-
тоди на ИРА. 
Постепенно 
успява да се 
издигне в йе-
рархията на 
престъпната 
организация 

и благодарение на него-
вата информация спасява 
живота на десетки хора. 
Замесиш ли се дълбоко в 
конфликта обаче, вариан-
тите обикновено са два – 
попадаш зад решетките 
или в гроба. 

© Forum film

Мартин Динчев
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Nobody  i n  Bu lga r i a 
knows the exact number of 
registered traders before 
January 1, 2008. According 
to internal data, about one 
mill ion and four hundred 
thousand were the registered 
subjects that are due to re-
registrat ion in the Trade 
Register. Unfortunately, a 
small number of them have 
re-registered after a year and 
four months working of the 
Trade Register, in practice it 
is almost half of the term and 
only some hundred and fifty 
thousand are the traders that 
have already re-registered.

As it stands, every year 
according to the Law on 
the Accountancy until June 
30 all traders should submit 
their financial statements to 
be announced in the Trade 
Register. To this date, a small 

number of them have done 
it, which means that the very 
last moment will be waited for 
in the Bulgarian way, i.e. in 
June there will be overloading 
as statistics shows that about 
140,000 t raders  shou ld 
submi t  annual  f inancial 

statements.
The electronic 

service will save 
wai t ing on ‘ l ive’ 
q u e u e s .  T h e 
second  p r io r i t y 
of the electronic 
s u b m i s s i o n 
o f  f i n a n c i a l 
s t a t e m e n t s  i s 
t ha t  t he  t ax  i s 
30% lower. “The 
National Revenue 
A g e n c y  c a n 
and wi ll  impose 
a d m i n i s t r a t i v e 
punishments, such 
as fines, to those 

who do not submit financial 
statements, so it is better 
everyone to fulfill his duty 
according to the Law on the 
Accountancy,” said Daniela 
Miteva in an interview to 
“Stroitel” newspaper.

30% lower tax when submitting 
financial reports electronically

German construction giant 
presents new  
technologies in Hisar

T h e  C o n s t r u c t i o n 
Register was created as 
a result of the efforts of 
the Bulgarian Construction 
C h a m b e r.  I n  t h i s  way 
construct ion companies 
were brought to light, i.e. now 
every investor can check the 
company that has offered 
him the building site, i ts 
position on the market – what 
are the company’s projects, 
capacit ies, cl ients. That 
obliges the companies to 
operate with real categories 
– clear financing, number 

of staff on payroll, etc. The 
unloyal compet i t ion has 
decreased. A company on 
the black market will always 
offer a better price evading 
its taxes. Moreover, the policy 
on the quality of such grey 
companies cannot simply 
be fixed to its overall policy 
and strategy of development. 
How, for example, can you 
sat isfy the requirements 
and expectations of your 
clients when you are not 
perfect to tax-collectors or to 
contractors?

Svetoslav Glossov, Chairman of Sofia and Sofia 

Region Office, Bulgarian Construction Chamber:

Daniela Miteva, Deputy Executive Director, 

Registry Agency:

Borislav Tsekov, Secretary General to the Ombudsman, on the Law 

on Apartment Management: 

National Statistical Institute:

The law brought the construction 
branch to light

A wider public discussion was needed

Priority in the investment 
policy of the Ministry of Justice 
this year will be the building of 
the necessary equipment that 
will provide normal working 
condi t ions for  the jud ic ial 
authorities, Minister Miglena 
Tacheva announced. The budget 
at the ministry’s disposal for this 
purpose is 48 million BGN. The 
buildings of Sofia Regional Court 
and Sofia Regional Prosecution 
Office will be located in the 
place of the existing building of 
GUSV at 54 Tsar Boris III Blvd. 
in the capital. There will be 
accommodated also premises 
for the Supreme Court Council 

and the Department “Security”. 
The total built-up area of the 
building complex will be 86,000 
sq m. 

The  p ro jec t  env i sages 
construction of 69 court rooms 
for Sofia Regional Court. The 
offices of judges will be minimum 
170, while the offices of public 
prosecutors 130, clerk offices 
10 and registration offices 4. For 
the administration are envisaged 
premises with a total area of 300 
sq m. “Everything is at the phase 
of project idea with the aim of 
its realization,” commented from 
the Ministry of Justice press-
centre.

New buildings for the 
courts – priority for the 
judicial administration

T h e  n e w  L a w  o n 
Apartment Management 
directly concerns several 
mi l l ion households and 
that is why it is important its 
regulations to be precisely 
formulated in order to be 
effectively applied. It will 
cancel  the Regulat ions 
for  management ,  order 
and control of apartment 
property. The normative 
act shall come into force on 
May 1. The draft bill was a 
subject of public discussion 
initiated by the Ombudsman 
of the Republic of Bulgaria, 
Mr. Ginio Ganev. Most of 

h i s  p r o p o s a l s 
we re  accep ted 
in the final texts. 
“ T h e  d ra f t  b i l l 
w a s  i n i t i a l l y 
rather rough and 
provoked severe 
d i s p u t e s  a s 
well  as  ser ious 
c r i t i c i s m  o n 
the  par t  o f  the 
o m b u d s m a n , ” 
Bor islav Tsekov 
e x p l a i n e d 
f o r  “ S t r o i t e l ” 
n e w s p a p e r . 
According to him, 
a  w i de r  pub l i c 

discussion was needed so 
that people get acquainted 
with the new regulations. 
Otherwise, the Legislative 
Committee of Parliament 
as  a  who le  has  t aken 
into consideration almost 
all  well-grounded publ ic 
cr i t ic ism of i ts different 
norms, including those of 
the ombudsman.

In the first place, that 
is  the regulat ion which 
ordained to require consent 
from next door neighbors to 
have a pet. That regulation 
was severely blamed and 
was finally not adopted.

For February 2009 the 
construction production 
rose by 6.3%

According to preliminary 
data  for  February  2009 
construction production rose 
by 6.3% compared to the 
previous month, the National 
Statistical Institute announced. 
Building construction had a 
significant share (68.5%) in 
total construction production 
and its rise was by 3.1%, 
while in civi l/engineering 
construction the rise reached 
14% but due to its smaller 
share it did not influence on 
the total index of construction 

production. Total construction 
production for February 2009 
decreased by 5.8% compared 
to the same month of the 
preceding year, which is a 
result of the 9.4% decrease 
in building construction. Civil 
construction increases by 3% 
compared to February 2008 
and confirms the tendency 
construction entrepreneurs 
to direct their efforts to the 
const ruct ion of  bu i ld ing 
equipment connected to 
infrastructure.

The German construction 
company MC Bauchemie, 
which is among the leaders 
in the sphere of concrete and 
concrete technologies has 
organized “Days of concrete” 
in our country. At a seminar 
in Hisar attended by well-
known Bulgarian builders and 
entrepreneurs, the company 
p re s e n t e d  i t s  c o n c re t e 
products, its new solutions 
for restoration of construction 
sites, improvement of living 
environment and ecological 
protection. The company offers 
protect ive and support ive 
s y s t ems  i n  eng inee r i ng, 
concrete cosmetics, innovative 
protective systems for water 
supply, hydro-isolation and 
systems resistant to high-
load sewer pipe construction. 
The leading presenter was 
eng. Jana Schutten, sales 

manager Eastern Europe at MC 
Bauchemie. 

On the Bulgar ian s ide 
part ic ipated eng. Jasmine 
Venkova,  sales  manager 
construction materials, and 
the manager of the Bulgarian 

representation of the company 
eng. Kostadin Kostadinov. 
The company has several 
subdivisions, the main of which 
are construction chemistry and 

protective technologies. “We 
have been actively working 
with Bulgaria for three years. 
MC is also a popular brand 
for Bulgarian construct ion 
special ists. Many of them 
knew about  our  products 

and were look ing 
for them before we 
off ic ial l y  stepped 
on  the  Bu lga r ian 
marke t .  “Days  o f 
concrete” is one of 
the traditional ways of 
our company to meet 
with entrepreneurs 
a n d  c o n s u m e r s . 
The  deve lopment 
of construct ion in 
Bulgaria, especially 

in recent years, made MC 
Bauchemie look at the country 
with more special attention,” said 
Jana Schutten in an interview to 
“Stroitel” newspaper.
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НОТАРИУСИТЕ В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО,  
„СТРОИТЕЛ” – МЕДИЕН ПАРТНЬОР

Хората питат за 
наследственото и 
семейното право

За втора поредна годи-
на Нотариалната камара на 
България организира Откри-
ти нотариални дни. В рамки-
те на инициативата всеки 
желаещ можеше да получи 
компетентна правна кон-
султация. „Въпросите, които 
хората най-често задаваха, 
бяха предимно в областта 
на семейното и наследстве-
ното право, както и на иму-
ществените отношения”, 
обясни Красимир Катран-
джиев, член на Съвета на 
нотариусите и координатор 
на събитието. „Миналата 
година, когато за първи път 
бяха проведени Откритите 
нотариални дни, подходихме 

с известна несигурност, за-
щото не знаехме какъв ще е 
откликът в обществото”, 
коментира Стела Даска-
лова – зам.-председател на 
Софийската регионална ко-
легия. Въпреки притеснени-
ята инициативата се оказа-
ла изключително успешна и 
целта на нотариусите е да я 
превърнат в традиция. Кон-
султациите бяха анонимни 
както за гражданите, така 
и за нотариусите. През ми-
налата година откритите 
нотариални дни се проведо-
ха в 8 града, а през тази – в 
23, което е доказателство 
за големия интерес. От-
читайки необходимостта 
от подобни мероприятия, 
в. „Строител” беше медиен 
партньор на инициативата.

Мариана Корчакова

НИЕ ПИТАМЕ, ВИЕ ОТГОВАРЯТЕ: 
КАКВО ОЧАКВАТЕ ОТ НАС?

Кирил Доков, „Прима  

строителна компания”:

Обърнете 
внимание  
на малките

Смятам, че едно такова из-
дание има място в света на вестниците, защото ще 
отразява интересите на тези близо 300 хил. души, 
заети в строителството до този момент. Според 
мен вестникът трябва да обърне внимание на сред-
ните и малките фирми, защото тяхното положение 
е най-тежко. Забелязах, че вестникът се опитва да 
налага стандарти, от които да е видно, че поняти-
ето „строител” звучи гордо. Очаквам аналитични 
статии в областта на европейските практики.

Антоанета Найденова,  

мениджър: 

Очаквам да сте 
аналитични

Вестник „Строител” е сери-
озен и аналитичен и определено 
смятам, че пазарът има нужда 
от подобен вид издание. Нещото, което ме впечат-
ли, е особено високото ниво на професионализъм. 
Смятам, че не е задължително човек да е професио-
нално ангажиран в строителния бранш, за да има 
нужда от такава информация.

Проф. Никола  

Трифонов Николов,  

преподавател в ТУ: 

Задължително е 
да ви има

Според мен съществуване-
то на такова издание е абсолютно задължително, 
особено като се има предвид колко могъща е строи-
телната камара. Безусловно трябва да има такъв 
вестник. Необходима е не жълта, а насочваща, напъ-
тстваща информация. Аз не съм строител и не съм 
компетентен по строителните въпроси, но във все-
ки случай такова издание е необходимо. 

Ненчо Стефанов, пенсионер:

Интересни сте 
за всички

Според мен е много сполуч-
ливо решението да се издава 
такъв вестник. Аз намирам 
много интересни неща в него, 
както за професионалистите в бранша, така и за 
обикновените читатели. Тук има материали, които 
според мен биха били интересни за всички.

Иво Никодимов, журналист:

Ще помогнете 
да се преодолее 
кризата

Аз съм приятно изненадан, 
че държа този вестник в ръце-
те си. Мисля, че има нужда от такова издание, за-
щото строителният бранш е един от стълбовете 
на българската икономика. А във времето на криза 
строителството е най-засегнато. Мисля, че чрез 
една трибуна на строителите ще излязат на преден 
план онези, които строят качествено и добре. 

Габриела Георгиева, юрист:

Ценни сте 
за всички

Като се има предвид, че 
основната цел на българина е 
да създаде семейство и дом, 
едно такова издание ще обхване 
част от тези нужди. Вестникът съдържа интересна 
информация. Пожелавам му да се развива все повече 
в тази насока.

Председателят на Нотариалната 
камара Димитър Танев консултира 
гражданин

Стела Даскалова – зам.-
председател на Софийската 

регионална колегия и 
Красимир Катранджиев – член 

на Съвета на нотариусите

Секретарят 
Цветелина Янева 
и редакторът Георги Сотиров 
са добри не само зад бюрата 
в редакцията

Снимки Камен Влахов



София -  Председате-
лят на Съдийската коми-
сия на БФС Димо Моми-
ров на пресконференция 
днес заяви, че ФК Левски 
„няма морално право да 
иска съдии от чужбина“.

Припомняме, че ръко-
водството на „Левски“ 
поиска съдии от чужби-
на за възловите мачове 
от първенството заради 
спорно положение за дуз-
па за фаул срещу Геор-

ги Иванов-Гонзо на мача 
срещу „Черно море“ във 
Варна.

„Левски“ няма морал-
ното право да иска съдии 
от чужбина, защото, ако 
направим равносметка на 
тези мачове, съдийските 
грешки в тяхна полза ще 
се окажат много повече 
от тези в тяхна вреда. 

За една спорна ситуация 
за дузпа се създаде исте-
рия“, каза Димо Момиров.

Зам.-председателят 
на съдиите - Костадин 
Гергинов, е на мнение, че 
назначаването на чуждес-
транни съдии на мачове в 
българското първенство 
подронва авторитета на 
нашите рефери.
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КАНАЛ 1

ПЕТЪК, 17 април
06:45 - Денят започва 09:35 - 

Здраве 10:15 - Дързост и красота – тв 
филм /2234 епизод/ 11:00 - Национален 
календар. Избирането на княз Алексан-
дър Батенберг за български владетел 
11:05 - По следите на индийците – до-
кументален филм 12:00 - По света и у 
нас 12:25 - Силен като мъж – игрален 
филм /Франция, 2007г./ 14:15 - Под 
дъгата – различните наши деца 14:45 
- Атлас. Платото „Наска” 15:15 - Вку-
сът на живота с Васа Ганчева 16:00 
- По света и у нас 16:10 - Новини на 
турски език 16:40 - 13 + /тийнейджър-
ски магазин/ 17:20 - Седмо чувство – 
семейна игра 17:50 - Футбол. „Литекс” 
– „Левски”, среща от първенството 
на „А” ПФГ, пряко предаване от Ловеч 
19:50 - Златните песни на „Златният 
Орфей” 20:00 - По света и у нас 
20:30 - БНТ такси 20:50 - Панора-
ма с Бойко Василев 21:50 - 50 го-
дини БНТ. 1972 21:55 - Есенин – тв 
филм /2 епизод/ 22:55 - Концерт 
на Елла Фитцджералд

СЪБОТА, 18 април
06:30 - Атлас. Платото „Наска”/п/ 

07:00 - Здраве/п/ 07:25 - Национален 
календар. 145г. от рождението на ху-
дожника Иван Ангелов 07:30 - МотоGP 
- Катар /дневник/ 08:00 - Мелоди – ани-
мационен филм08:25 - Чудното пъту-
ване на Нилс Холгерсон с дивите гъски 
– анимация 08:50 - За животните с лю-
бов 09:20 - Добър ден, господин Жасмин 
– детска образователна поредица 09:50 
- Чудният свят на Дисни 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 - Иде нашенска-
та музика – фолклор 13:00 - Минута е 
много – тв състезание 13:45 - Слизане 
на Благодатния огън в църквата при 
Божи гроб – пряко предаване от Йеруса-

лим 14:50 - Тебе поем – църковни песно-
пения 15:10 - Гаснеща светлина – филм 
16:50 - Урок по родолюбие 17:35 - Робин 
Худ – тв филм /11 епизод/ 18:20 - В ка-
дър. Религиозна толерантност – док. 
филм 18:50 - Уолт Дисни представя. 
„Хана Монтана” и „Магьосниците от 
Уейвърли Плейс” – тв филми /4 епизод/ 
19:45 - Лека нощ, деца! 19:50 - Златните 
песни на „Златният Орфей” 20:00 - По 
света и у нас 20:40 - 50 години 
БНТ. 1972 20:45 - Шоуто на Канала 
21:35 - Разследването – игрален 
филм  23:20 - Празнично Пасхално 
богослужение – пряко предаване 
от патриаршеския катедрален 
храм „Св. Александър Невски”

НЕДЕЛЯ, 19 април
06:55 - Национален календар. Обе-

динението 07:00 - Чудното пътуване 
на Нилс Холгерсон с дивите гъски – 
анимация 07:50 - Яко – за децата от 
8 до 13 09:35 - Чудният свят на Дисни 
10:00 - Непозната земя 10:30 - Вяра и 
общество с Горан Благоев 11:00 - Праз-
нично богослужение за Второ Възкресе-
ние – пряко предаване 12:00 - По света 
и у нас 12:30 - В неделя с... /епизод 32/ 
16:00 - Спортна треска 17:00 - Теглене 
тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс 
17:30 - Робин Худ – тв филм /12 епизод/ 
18:15 - Мондиал 2010 – предаване за 
Световното първенство по футбол в 
ЮАР 18:45 - Фонд БНТ. „Улицата” 19:20 
- Мами – тв новела 19:35 - Лека нощ, 
деца! 19:50 - Златните песни на „Злат-
ният Орфей” 20:00 - По света и у 
нас 20:40 - Оскар – игрален филм 
/САЩ, 1991 г./ 22:35 - Евровизия 
2009 – клипове на песните 22:40 
- Шоу „Елит” – предаване за шоу-
бизнес 23:10 - Нощни птици

bTV

ПЕТЪК, 17 април
06:50 - "Тази сутрин"  09:30 - "Бон 

Апети"10:00 - "Часът на мама" 11:00 - 

"Господарката на Троя" - еп. 19 12:00 - 
bTV Новините 12:30 - "Шоуто на Слави" 
/п./ 13:30 - "Лицето на другата" - сери-
ал, еп. 53 14:30 - "Буря в рая" - еп. 148 
15:30 - "SMS" - сериал, еп. 53, 54 16:30 
- "Горчиво" 17:00 - "Клетва за отмъще-
ние" - еп. 104 18:00 - "Комиците" /п./ 
19:00 - bTV Новините 20:00 - "Хип-
нотизаторът"  21:00 - "Комици-
те"  22:00 - bTV Новините 22:30 
- "Шоуто на Слави" - вечерно ток 
шоу 23:30 - "Моите мили съседи" 
- сериал, еп. 3

СЪБОТА, 18 април
07:00 - Детски клуб Дисни. 08:30 

- "Топ гиър" 08:50 - Формула 1. Ква-
лификации - Гран при на Китай 10:00 
- "Огледала" 11:00 - "Търси се..." - то-
кшоу 12:00 - "Глобусът" - предаване за 
туризъм с водещ Карина Караньотова 
12:30 - "Най-смешните животни и хора 
на планетата 13:00 - "Хармъни" - 1 
част, Романтична драма, минисериал, 
Австрия 15:00 - "Монк" - сезон 5, еп. 13 
16:00 - "Разбулените тайни на магия-
та" - магическо шоу, еп. 5 17:00 - "Море 
от любов"  18:00 - "Сеизмограф" 19:00 
- bTV Новините 20:00 - "Малена" - 
Романтична драма, Италия, 2000 
г. 21:45 - "Аламинут" - комедийно 
шоу 22:00 - bTV Новините 22:30 - 
"Операция Слава" 23:30 - "Кедри в 
снега" - Драма, САЩ, 1999 г.

НЕДЕЛЯ, 19 април
06:30 - "Барби представя Малеч-

ка Палечка" - анимация 07:30 - "Барби. 
Принцесата от острова" - анимация 
за деца 09:00 - "Топ гиър" 09:30 - Фор-
мула 1. Старт - Гран при на Китай 
12:00 - "Другата България" 12:30 - 
"Двама мъже и половина" - сезон 4, еп. 
14 13:00 - "Хармъни" - 2 част, Роман-
тична драма, минисериал, Австрия, 
2005 г. 15:00 - "Принцът и просякът" 
- Приключенски, САЩ, 1954 г. 16:40 
- "Междузвездни войни. Войната на 
клонингите" - анимационен сериал, 
еп. 11 17:10 - "Бенджи" - Детски, САЩ 

19:00 - bTV Новините 20:00 - "Шоуто 
на Слави" - Великденски концерт 
22:00 - bTV Новините 22:30 - 
"Страстите Христови" - Драма, 
САЩ, 2004 г.

ПЕТЪК, 17 април
07:00 - "Здравей, България" 09:30 

- "На кафе" 11:30 - "ВИП БРАДЪР: Голя-
мото плюскане" - реалити шоу 12:00 
- "Календар" 12:30 - "Господари на ефи-
ра" 13:00 - "Страсти на леда" - сериен 
филм 14:00 - "Забранена любов" - сери-
ен филм :/п/ 14:30 - "Блясък" - сериен 
филм 15:30 - "Едно момиче в Аляска" 
- сериен филм 16:30 - "Забравени до-
сиета" - сериен филм, 4 сезон 17:30 - 
"Часът на Милен Цветков" - предава-
не на НТВ 18:00 - "ВИП БРАДЪР новини 
18:15 - "Сделка или не" - телевизионна 
игра 19:00 - "Календар" 20:00 - "ВИП 
БРАДЪР" - риалити шоу 21:00 - 
"Стани богат" - световна ТВ 
игра 22:00 - "Забранена любов" 
- сериен филм 22:30 - "Господари 
на ефира" - забавно предаване на 
НТВ 23:00 - "Календар" - инфор-
мационна емисия на НТВ 23:15 
- "Дракула" - филм 

СЪБОТА, 18 април
07:30 - "Приказки от пожарната" 

- детски анимационен сериал 08:00 
- "Лигата на справедливостта" - дет-
ски анимационен сериал, 2 сезон 08:30 
- "Малките титани" - детски анима-
ционен сериал, 3 сезон 09:00 - "Самурай 
Джак" - детски анимационен сериал, 2 
сезон 09:30 - "Животните представят 
..." - предаване на НТВ 10:00 - "Манхатън 
трио" - сериен филм 11:00 - "С аромат 
на маргаритки" - сериен филм 12:00 - 
"Календар"  12:15 - "Пазарен навигатор" 
- предаване за икономика 12:30 - "Мисия 
Моят Дом 13:00 - "Пълна промяна" - ре-
алити шоу 14:00 - "Клюкарката" - сериен 
филм 14:50 - "Баровци" - сериен филм 

15:40 - "Голямата риба" - с уч на Юън 
Макгрегър, Джесика Ланг, Албърт Фини, 
Хелена Бонъм Картър, Алисън Лоумън и 
др. 18:00 - "Емигранти" - предаване на 
НТВ 19:00 - "Календар" 19:30 - "Темата 
на Нова 20:00 - "ВИП БРАДЪР" - ре-
алити шоу 21:00 - "Пълна лудница" 
- комедийно шоу 22:00 - "Горещо" 
- телевизионен таблоид с Венета 
Райкова 23:00 - "Календар" - ин-
формационна емисия на НТВ 23:15 
- "Доказано жив" - с уч. на Мег 
Раян и др.

НЕДЕЛЯ, 19 април
07:30 - "Приказки от пожарната" 

- детски анимационен сериал 08:00 - 
"Лигата на справедливостта" - детски 
анимационен сериал, 2 епизод 08:30 - 
"Малките титани" - детски анимаци-
онен сериал, 3 сезон 09:00 - Часът на 
Уорнър: "Легионът на супергероите" - 
детски анимационен филм 09:30 - Часът 
на Уорнър: "Х-Мен: Еволюция" - детски 
анимационен филм 10:00 - "Семейство 
Флинтстоун" - детски анимационен 
сериал 10:20 - "Играта на играчките 2" 
- детски анимационен филм 12:00 - "Ка-
лендар" - информационна емисия на НТВ 
12:15 - "България: различната" - преда-
ване за туризъм 12:30 - "Приключенията 
на Роки и Булуинкъл" - с уч. на Робърт Де 
Ниро, Рене Русо, Джейсън Александър, 
Ранди Куейд, Пайпър Перабо и др. 14:15 
- "Принцът и аз: Кралска сватба" - с уч. 
на Люк Мейбли 16:10 - "Събудих се на 30" 
- с уч. на Дженифър Гарнър, Марк Рафало 
18:00 - "На четири очи" с Цветанка Ри-
зова 19:00 - "Календар" - информационна 
емисия на НТВ 19:30 - "Темата на Нова 
20:00 - "ВИП БРАДЪР" - риалити 
шоу 21:00 - "Вертикална граница" 
- с уч. на Крис О`Донъл и др. 23:10 
- "Календар" - информационна еми-
сия на НТВ 23:30 - "Анжела"- филм

ПЕТЪК, 17 април
01:00 - Футбол, Шампионска 

лига: Четвъртфинал 09:30 - Снукър: 
"Чайна оупън", финал 11:00 - Футбол, 
Шампионска лига: Четвъртфинали 
15:00 - Колоездене, Обиколка на Тур-
ция: Фетие - Финике (шести етап), 
пряко 17:00 - Снукър, "Уелш оупън": 
Картър - Суейл, финал 19:00 - "Евро-
голове уикенд 19:30 - Тенис, WTA: Тур-
нир в Чарлстън, пряко 23:30 - Покер: 
"Партуш покер тур

СЪБОТА, 18 април
00:30 - "YOZ 01:00 - Футбол, Купа 

на УЕФА: Четвъртфинал 09:30 - "Евро-
голове уикенд 10:00 - Футбол, Купа на 
УЕФА: Четвъртфинали 12:00 - Снукър, 
Световно първенство: О`Съливан - 
Бингъм, Кинг - МакЛауд, пряко 14:45 
- Автомобилизъм: Световни серии 
"Рено" Барселона, пряко 15:45 - Мо-
тоциклетизъм: "24 часа на Льо Ман", 
пряко 17:00 - Колоездене, Обиколка на 
Турция: Финике - Анталия (седми етап) 
17:30 - Снукър, Световно първенство: 
Хендри - Уилямс, Дот - Хоукинс, пряко 
19:30 - Тенис, WTA: Турнир в Чарлстън, 
пряко 21:45 - Бокс: Себастиан Демер - 
Алфредо Контрерас, пряко от Монреал

НЕДЕЛЯ, 19 април
00:00 - Снукър, Световно първен-

ство: О`Съливан - Бингъм, Картър - 
Грийн 01:30 - "Боен клуб" - К1 Уърлд Гран 
При Йокохама 09:30 - Снукър, Световно 
първенство: О`Съливан - Бингъм 11:00 
- Мотоциклетизъм: "24 часа на Льо 
Ман", пряко 12:15 - Снукър, Световно 
първенство: Кинг - МакЛауд, Алън - Гулд, 
пряко 14:00 - Автомобилизъм: Светов-
ни серии "Рено" Барселона, пряко 15:00 - 
Мотоциклетизъм: "24 часа на Льо Ман", 
пряко 16:15 - Колоездене: "Амстел голд", 
пряко 18:00 - Колоездене, Обиколка на 
Турция: Анталия- Алания (осми етап) 
18:30 - Снукър, Световно първенство: 
Картър - Грийн, Селби - Уолдън, пряко 
19:30 - Тенис, WTA: Турнир в Чарлстън, 
финал, пряко 22:00 - Снукър, Световно 
първенство: Хендри - Уилямс, Дот - Хо-
укинс, пряко

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

„Ферари“ прави спешни рокади заради лошия старт 
във Формула 1

Китай - Ръководство-
то на италианския тим 
„Ферари“ обяви официално 
преструктуриране на дей-
ността в бокса на Формула 
1 и около пистата. Целта 
на промените е подобря-
ване на катастрофалния 
старт на сезон 2009. От-
борният мениджър Лука 
Балдисери бе преместен 
на пост в завода на тима. 
След спешните разгово-
ри на Маранело миналата 
седмица екипът сега се 
опитва да промени ситуа-
цията възможно най-бързо 
преди поредния старт на 
пилотите в Китай в края 

на тази седмица.
За да подобри пред-

ставянето, отборът на 
„Ферари“ създаде „Група за 
бързо реагиране“ при по-
добряването на колата. 
Групата ще се ръководи 
от техническия директор 
Алдо Коста, а Лука Балди-
сери ще трябва вече да се 
занимава с координацията 
между служителите в за-
вода и екипа на пистата. 
Неговата роля ще се заеме 
от Крис Дайър.

Освен нови лица този 
уикенд „Ферари“ ще пока-
же в Китай и нови части. 
Една от тях е преработе-

ното предно крило, 
което Марк Жене 
тества само пре-
ди една седмица. 
От „Ферари“ също 
така потвърдиха, 
че консултантът 
Рори Бърни и ди-
зайнерът Николас 
Томбазис ще пред-
ставляват тима 
от Маранело пред 
Апелативния съд 
на ФИА утре, ко-
гато ще се об-
съждат спорните 
дифузьори на „Бра-
унGP“, „Уилямс“ и 
„Тойота“.

„Левски“ няма моралното право да иска съдии от чужбина
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ИЗДАТЕЛ „СТРОИТЕЛ“ ЕАД

Избраха 5-те финалистки в конкурса 
„Най-красива абитуриентка”
Потребителите на Dir.bg ще пратят една от тях на бала в приказен тоалет

15 бъдещи абитури-
ентки се явиха на кастин-
га на конкурса на Dir.bg и 
Astella Atelier „Най-красива 
абитуриентка“ на 2009 г.

В първия тур те де-
филираха пред компе-
тентното жури, в което 
блестяха дизайнерката 
Аля Милушева, риалити 
героиня номер едно в 
страната Зара, Мис Бъл-
гария 2007 Юлия Юревич, 
лицензиантката на „Лейди 
България” Теодора Колчева 
и главните редактори на 
Life.dir.bg, „Блясък” и „Плей-
бой”. Във втория кръг на 
кастинга 10 избранички 
бяха допуснати до интер-
вю.

След продължител-
на дискусия журито из-
бра петте финалистки в 
конкурса. Те са: Благове-
ста Цакова от гр. Ямбол, 
Габриела Борисова от Со-

фия, Лилия Стефанова от 
София, Елена Ангелова от 
Русе и Ани Гусийска от 
София. На красавиците 
предстои професионална 
фотосесия в студиото 

на фотографа на кон-
курса Георги Божиков, с 
прически от салон „Мода 
Натали", грим от Фани, 
тоалети на Astella. Сред 
тях потребителите на 

Dir.bg ще изберат най-кра-
сивата абитуриентка за 
2009 г., която ще отиде 
на бала си в приказен то-
алет на Astella под свет-
лините на прожекторите, 

придружена от чаровния 
изпълнител Орлин Павлов. 

Конкурсът се провеж-
да за трета поредна го-
дина. Миналогодишната 
победителка Елена Кола-

рова от Червен бряг беше 
придружена на бала си в 
НПМГ от Графа, а победи-
телката за 2007 - Габри-
ела Георгиева - от Дидо 
от Д2. 

Ани Гусийска, София Елена Ангелова, Русе Габриела Борисова, София Лилия Стефанова, София Благовеста Цакова, Ямбол

Elianna Moore с ексклузивно ревю 
в Барселона през месец май

Elianna Moore е марка 
за дамска мода на Андрю 
Исалт, собственик на го-
ляма сватбена компания. 
По-голямата част от рок-
лите в колекцията на мар-
ката за 2010 г. са дело на 

топ дизайнерката София 
Борисова.

Изящните модни тво-
рения първо ще бъдат 
представени на ревю в 
Барселона, а по-късно из-
ложени на големите сват-

бени форуми в Париж и в 
Есен, Германия. Сватбе-
ните рокли са в модните 
цветове ivori и gold, а офи-
циалните рокли са пъстри. 
София е работила с най-
скъпите материи, а акцен-
тът пада върху сатена и 
естествената коприна. 
Ексклузивната марка ще 
се предлага в цяла Европа, 
а през септември е преми-

Модели 
на София 
Борисова за 
Elianna Moore

ерата й в София. Модната 
фотосесия е направена 
само преди 15 дни в Бар-
селона и родните медии 
имат удоволствието пър-
ви да видят колекцията.

ТЕНДЕНЦИИ ПРОЛЕТ-ЛЯТО 2009 - ОРАНЖЕВОТО

Оранжевото е най-модерният цвят за 
сезон пролет-лято 2009. От яркото дръзко 

оранжево до сдържаните и деликатни 
прасковени и червеникави багри, като 
основен цвят или акцент в дрехите 
оранжевото ще присъства в гардероба 
на тези, които искат да са в крак с 
модата. То ще даде свеж полъх на класи-
ческите коктейлни рокли и същевремен-
но ще придава ретро стил, когато бъде 
комбинирано с контрастиращи кафяви 

панталони.
Нетрадиционни, но все по-често пред-

лагани от дизайнерите са комбинациите на 
оранжевото с цикламено или зелено. Стил-
на и атрактивна е комбинацията 
едноцветен оранжев панталон 
с потник или блуза с флорални 
мотиви, както и оранжево 
сако, с разноцветна пола.

Пролетно-лятната 
колекция на Евгения 

Живкова се нарича 
„Слънчева жена”. Об-

леклата носят настроение и 
радост, а един от предпочита-
ните цветове в колекцията е 
коралово оранжево.

В моделите от тема 
„Спорт” в колекцията на „Арда” - 
Русе, присъства пастелно оранжево, 
което ще ви придаде аура на инте-
лектуална амбиция и упоритост. 
Модните къщи „Маркам” и „Галинел” 
също предлагат модели с оранжеви 
акценти. Предлагаме на вашето 
внимание още модели в оранжево 
на испанските дизайнери Maria 
Lafuente, Cesar Gonzalez, Concha Ceballos и 
бански костюми ORY.

Страницата е подготвена с любезното съдействие на 
www.fashion.bg

Модели на 
„Арда” - Русе
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Банско чака Кралицата  
на саксофона 
39-годишната Кенди Дълфър е ВИП гостът на 
12-ото издание на джаз феста в курортния град

Кралицата на саксо-
фона - Кенди Дълфър, ще 
е ВИП гостът на 12-ото 
издание на джаз феста в 
Банско. Красивата холанд-
ка вече е заявила желани-
ето си за участие, а ОбС 
отпусна пари за посреща-
нето й. 

Най-известната сак-
софонистка в света беше 
в България на 16 март 
2007 г., когато София бе 
спирка от европейското й 
турне с групата C.O.E.D. 
Chronicles of Every Diva - 
Хрониките на всяка дива). 
Тя е родена на 19 септем-
ври 1969 г. в Града на гре-
ха - Амстердам. Нейният 

баща Ханс Дълфър, извес-
тен джаз саксофонист, 
отрано открива таланта 
й. Още 5-годишна тя за-
почва с барабани, а по-къс-
но, когато е на 7, от со-
пран саксофон преминава 
към алт саксофон, който 
е любимият й инструмент 
и досега. На 14 г. създава 
собствена група – „Фън-
ки стаф”, която бързо 
печели фенове, медиите 
я определят като звезда, 
звукозаписни компании й 
предлагат договори, всич-
ки й предричат бляскаво 
бъдеще. И атрактивната 
блондинка буквално влита 
в световния шоубизнес. С 
12 албума досега тя про-
дължава да синтезира рок 
и бийт, блус, поп и джаз в 

уникален стил. Принс пър-
ви я открива за Америка и 
тя става известна като 
Момичето на Принс. Още 
в началото на кариерата 
си Кенди е поканена за 
поддържаща изпълнителка 
на мегазвездата за три 
негови концерта в Холан-
дия. В последната минута 
Принс се отказва от нея 
и „Фънки стаф”. Кенди е 
вбесена. Тя му пише, че е 
„изпуснал идеалния шанс 
да види момиче, което си 
раздира задника от свире-
не на саксофон!” Два дни 
по-късно Принс се извиня-
ва и я кани да бъде с него 
на сцената. Той е толко-
ва впечатлен от нейно-
то изпълнение, че я моли 
да замине с него в САЩ и 

да работят в съвместни 
проекти. 

За да може шоуто на 
джаз феста да продължи 
и тая година, общински-

те съветници в Банско 
удовлетвориха молбата 
на организатора – д-р 
Емил Илиев, и отпуснаха 
40 хил. лв. Освен за Кен-

ди част от парите ще 
са за концерта и на дру-
га легенда – Аксел Цвен-
генбергер, който идва за 
втори път. 

От 8 до 13 април за 
първи път в Интер Експо и 
Конгресен център – София 
се проведе яхтшоу. Лидери-
те в яхтения бизнес у нас 
представиха луксозни яхти, 
круизъри, моторни ветро-
ходи и джет катери с ат-
рактивна техника, качест-
во и стил. За любителите 
на морските приключения 
на 6000  м2 бяха показа-
ни различни модели лодки, 
задвижващи системи и 
оборудване, екипировка за 
водни спортове. Управля-
ващият директор на „Хипо 

Алпе – Адрия Лизинг” Хорст 
Ебхарт съобщи, че през по-
следната година компания-
та е финансирала 75 яхти 
на обща стойност над 50 
милиона евро. 

На специална церемония 
той връчи наградата  „Най-
добре продаващ яхтен ди-
лър за 2007 г." на Момчил 
Николов – управляващ съ-
собственик на Yachting BG. 

Сред най-
с к ъ п и т е 
експонати 
в първото 
п о  р о д а 
си яхтено 
шоу у нас 
е яхтата 
A z i m u t , 
оценена на 24 млн. лева. 
На изложението „София 
яхтшоу“ се представят 31 

компании, занимаващи се 
с внос и производство на 
луксозни лодки, екипиров-
ка и всичко необходимо за 
едно нестандартно водно 
преживяване. Идеята за 
подобен род събитие се 
ражда на миналогодишно-
то изложение „Лов и рибо-

лов”, когато за първи 
път в Експо центъра 
акостират плавател-
ни съдове. „Яхтата е 
вече достъпно удо-
волствие и за бълга-
рина благодарение 
на изгодни лизингови 
схеми. Покупката й 
може да се сравни с 
притежанието на ху-

бав автомобил, а поддръж-
ката й не е чак толкова 
скъпа”, разказват органи-

заторите. 
В изложбе-
ния център 
акостира 
и  я х т а 
A b s o l u t e 
39 ,  пред-
с т а в е н а 
от  R o ya l 

Yahting. Яхтеният дилър по-
казва и среднокабинния кру-
изър Marine Cruisy 27. Лодка-
та, чиято дължина е 8,5 м, 
изненадва с компактните 
си размери. Двигателят на 
криузъра е Volvo и може да 
достигне максимална ско-
рост от 74 км/ч. За първи 
път пред българска публи-
ка дебютира и моторна-

та лодка 
G la s t ro n 
G T  2 0 5 , 
показана 
от Interey 
M o t o r 
Y a c h t s . 
Морска -
та краса-
вица при-
в л и ч а  с 
компакт-
ните си 
ра змери 
и е снаб-
д е н а  с 
д в и г а -

тел Volvo Penta с 225 к.с. 
И друга премиера радва 
погледите на посетители-

те на изложението. Linetti 
27.5, представена от Vexell 
Yachting, разчупва предста-
вите, че лодките са скучни 
и със стандартни техниче-
ски характеристики. 

Яхтите Linetti са сред 
шампионите в своя клас по 
динамика и сигурност. Пре-
миера в сегмента моторни 
круизъри прави Regal 3360, 
която представя Venid-
yacht. Това е идеална круиз-
на лодка с възможност за 
нощувка на 6 души. 

Двигателите й са с 
обща мощност 740 конски 
сили, които развиват ско-
рост до 42 възела. 10-ме-
тровата яхта притежава 
сателитна навигационна 
система, радар с обхват 24 
мили, бензинов генератор 
за ток, климатик, плазмени 
телевизори, душ кабина и 
др. Морското возило стру-
ва 240 хил. евро. 
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Как италианци изливат 80 
млн. евро в  яхтено приста-
нище край Царево – на стр. 8


