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

Брой 4, 24 април 2009 г., цена 1 лв.

Парите за енергия 
излитат през стените ни

Икономическата комисия за 
Европа към ООН заедно с МРРБ 

са организатори на първия по 
рода си международен форум по 
енергийната ефективност в 
жилищния сектор. Конференци-
ята, събрала именити световни 

експерти, протече при засилен 
интерес от страна на дър-
жавните и местните власти, 
неправителствения сектор и 
медиите. Тя беше открита от 

Калин Рогачев, зам.-министър на 
регионалното развитие и благо-
устройството.

На стр. 4

Дария Захариева

Калин Рогачев, 
заместник-
министър на 
регионалното 
развитие и 
благоустройството, 
и  Дорис Андони, 
председател на 
Комитета по управление 
на жилищния фонд и 
земята, UNECE. На заден 
план: Кристина фон 
Швенихен, заместник-
директор, направление 
„Управление на околната 
среда, жилищния фонд и 
земята”, Икономическа 
комисия за Европа към 
ООН (UNECE)

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО – БУРГАС

Морето, ах, морето...
Като членове на 

Камарата на строи-
телите в България, 
ние от Областното 
представителство - 
Бургас, бяхме едни от 
първите, които разра-
ботихме антикризис-
на програма още през 
октомври м.г. Някои 
от нашите изводи 
послужиха за основа 
и на антикризисна-
та програма на КСБ 
като цяло. Успяхме да 
предвидим някои неща, с които 
се съобразихме в дейността си. 
Основните неща, върху които 
акцентирахме, и за които посъ-
ветвахме нашите фирми, бяха 
свързани преди всичко с опти-
мизиране на разходите за про-
изводство, за да можем оттам 
да намалим себестойността на 

продукцията и да бъдем по-кон-
курентни на пазара. И разбира 
се, наблегнахме и на качество-
то, на неговото значително по-
добряване!

Разговор 
с председателя Димитър 

Янакиев - на стр. 12-13

Зелена светлина за пътното 
строителство в Кърджали

До 30 юни 2009 г. старти-
рат процедурите за избор на 
изпълнител и надзор по проекта 
за рехабилитация на участъка 
от 8 км от Кърджали до спир-
ка Джебел, а строителството 
по същия проект, но в участъка 
спирка Джебел–Подкова с дължи-
на около 24 км, може да започне 
около септември–октомври 2009 
г. Това стана ясно след среща на 
инж. Янко Янков - изп. директор 
на НАПИ с областния управител 
на Кърджали инж. Ангел Коджа-
манов. Националната агенция 
„Пътна инфраструктура” (НАПИ) 
има готовността до 15 май да 
предостави на областния уп-
равител пълен линеен график 
за дейностите и процедурите, 
които законът изисква, за да се 
придвижи началото на изпълне-

нието на проекта.
Янков обясни, че списъците с 

обектите, които ще се изпълня-
ват по ремонтната програма за 
2009 г., са внесени за одобрение 
в Надзорния съвет. Едва след 
одобрението им може да се до-
бие яснота за пътните отсеч-
ки в област Кърджали, които ще 
бъдат ремонтирани през насто-
ящата година. 

НАПИ започва прием на доку-
менти на собствениците, които 
предстои да бъдат обезщетени 
във връзка с отчуждителните 
процедури. Около 500 хил. лв. са 
налични в бюджета на НАПИ за 
тази цел, което осигурява 100% 
обезщетенията на правоимащи-
те собственици на имоти от 
общините Момчилград, Джебел 
и Кирково, съобщи инж. Янко Ян-
ков, така че изплащането вече 
е в ход. 

на стр. 2

В БРОЯ:

Арх. Марин Бакалов

Времето на криза е 
благодатно за  
качеството
     стр. 5

Областното пред-
ставителство на 
КСБ - Варна и Об-
щина Варна за един 
по-красив град        

стр. 10

Николай Галчев:

Оптимист съм за 
ефекта от кризата 
 стр. 11

Въвежда се пред-
варителен контрол 
върху обществени-
те поръчки        

стр. 15

Представят 
седемзвезден голф 
комплекс край Балчик
     стр. 8

Силвия  Радославова

Жилищният сектор има най-висок потенциал за икономии, сочат 
изводите от първата международна конференция

Снимка Камен Влахов
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ЗА МЛЯКО В ДОБРОСЛАВЦИ

Отликите на село Доброславци от 
останалите села (квартали на София…) 
покрай Околовръстното шосе на сто-
лицата са няколко. Първата е млякото! 
Кравето мляко, което и сега местните 
хора, прекупвачите или безработните 
наследници на хубавата земя продават 
по пазарите на големия град. Въпреки 
ХЕИ, полицаите и администраторите 
от общината…

Втората е военното летище и за-
бравеният тътен на излитащите МИГ-
29. Летците от военното поделение ох-
раняваха столицата по т.нар. западно 
направление. След закриването му селя-
ните се надяват на военната писта да 
кацат… частни самолети на бизнесме-
ни от Европа и Америка.

Третата отлика е… зелето! Фан-
тастичното зеле „кьосе", което става 
с прозрачни листа и тънки и незабеле-
жими жили, когато престои един месец 
в специалната саламура за кисело зеле. 
Местните го правят с много хрян, царе-
вица, дюля и ябълки. Това зеле се ражда 
само тук, под слънцето на западния дял 
на Стара планина и е най-характерният 
компонент на зимната трапеза. Като 
сармички или като мезе за греяната 
ракия…

Четвъртата? След хаотично прове-
дената реформа в селското стопанство 
довчерашните земеделски труженици и 
техниците на военните самолети се 
преквалифицираха. Като моя приятел 
бай Васо, който сутрин „доставя” мля-
ко на група свои фенове от столичния 
квартал „Красно село”... Оттук до стро-
ителния обект в „Манастирски ливади”, 
където работи, е „една ръка разстоя-

ние”, но не като в рекламата за марка 
бира, защото бай Васо бира не пие!

Може би защото в Доброславци, под 
асмата, усещането за свеж въздух е 
като в Банкя, а водата има вкус като 
тази на Горна баня. В събота на обяд 
бай Васо задължително оставя мис-
трията, нивелира и отвеса отстрани, 
до вратата. Хем да са пред очите му, 
хем да му напомнят за истинските неща 
от живота... Може би като надежда се-
лището да се превърне в предпочитана 
дестинация за рекреация на столичани. 
А и не само за тях…И тогава строи-
телният майсторлък на моя приятел да 
се прояви тук, пред жената и пред съ-
селяните.

А иначе, ако не опиташ от препече-
ната му гроздовица, задължително ще 
опиташ от млякото на доброславския 
строител. Той сега няма шанса да про-
дава продукцията си на големите произ-
водители. Хигиенните правила на Евро-
пейския съюз не са по джоба му. Затова 
в малкото свободно време, привечер, и в 
неделя, когато поседне със стопанката 
си на по чаша вино (от домашното) си 
мисли за използването на… военното 
летище, където е минала младостта 
му. Фантазира си, че на пистата отно-
во ще кацат самолети (граждански…) 
и хората ще идват било то за минерал-
ната вода, било то да подишат истин-
ския кристален въздух. Е, и за чаша то-
пло мляко от кравите на един истински 
майстор-строител. 

За „Тухла четворка“ - 
Георги Сотиров

Тухла четворка

С поглед към 
бъдещето

Греещи млади хора, об-
лечени в елегантни тоги, 
много цветя и усмивки 
– такава беше атмосфе-
рата при връчването на 
дипломите на поредния ви-
пуск на факултет „Транс-
портно строителство” 
към Университета по ар-
хитектура, строителство 
и геодезия (УАСГ) в София. 
Абсолвентите получи-
ха престижното звание 
„строителен инженер” по 
транспортно строител-
ство. „Оттук нататък 
предстои да направите 
избор. Възможностите са 
много: проектант, инвес-
титор, строител. Зада-
чата има много решения 
и всички те са правилни”, 

каза в обръщението си 
доц. д-р инж. Стойо Тодо-
ров, декан на факултета. 
„Пожелавам ви пътя, който 
предстои да извървите, да 
бъде възходящ и изпълнен с 
успехи. Искрено вярвам, че 
ви предстоят светли дни”, 
заяви доц. д-р инж. Добрин 
Денев, ректор на УАСГ, кой-
то също присъстваше на 
тържествената церемо-
ния. По думите му интере-
сът към транспортното 
строителство е много го-
лям. У нас предстои модер-
низация на транспортната 
система като цяло, а това 
изисква подготвени кадри. 
„Пожелавам на абсолвен-
тите да имат смелостта 
да отстояват себе си и да 
реализират мечтите си”, 
добави той.

Мариана Корчакова

НИЕ ПИТАМЕ,  
ВИЕ ОТГОВАРЯТЕ: 
КАКВО ПРЕДСТОИ 
ЗАНАПРЕД?

Веселина  

Шалапатова

„Очак-
вам да се 
реа лизи -
рам в об-
л а с т т а 
н а  п р о -
е к т и -
рането, в момента 
работя във фирма 
изпълнител.”

Валери Пенев

„Надя-
вам се да 
се занима-
вам с про-
ектиране, 
з а щ о т о 
това беше 
моята мечта.”

Павлина Христова

„ Щ е 
р а б о т я 
по специ-
алността 
си .  Мис -
л я ,  че  в 
България 
има доста перспекти-
ви в тази насока.”

Христо Цанев

„Зана-
пр е д  ми 
предстои 
м н о г о 
р а б о т а 
и учене в 
п р а к т и -
ката. В областта на 
пътното строител-
ство се търсят спе-
циалисти. Надявам се 
да ми хареса.”

Златка Берковска

„Аз от 
две годи-
ни работя 
в  Нацио-
на лна та 
а г е н ц и я 
„ П ъ т н а 
инфраструктура” и 
ще продължа да се 
реализирам там.”

Взаимодействие в условията на криза
В Бургас се проведе 

работна среща между 
Областното представи-
телство на Камарата на 
строителите в България 
и кметовете на 13-те 
общини в Бургаска об-
ласт. Разискванията по 

темата на срещата за 
взаимодействието между 
общините и строителни-
те фирми от южния черно-
морски регион в условията 
на глобална икономическа 
криза премина при из-
ключителен интерес и 

конструктивизъм. Меро-
приятието е съвместна 
инициатива на кмета на 
община Бургас Димитър 
Николов и председателя 
на Областното предста-
вителство на КСБ в Бур-
гас Димитър Янакиев.

Националният център за териториално 
развитие отбеляза 60-годишен юбилей

 „През годините в 
България беше направе-
но много за територи-
алното устройство, за 
развитието на населе-
ните места. Страната 
ни беше пример за това 
какво да се прави по от-
ношение на жилищното 
строителство”, заяви 
министърът на регио-
налното развитие и бла-
гоустройството Асен 
Гагаузов в приветствие-
то си към участниците 
в тържественото чест-
ване. „Дойде моментът 
да започнем работа по 
Националната устрой-
ствена схема. Отстра-
нявяме последните спън-
ки. Центърът ще бъде 
водещ в създаването на 
този документ”, допъл-

ни министърът. Според 
арх. Борислав Борисов, 
директор на Национал-
ния център за терито-
риално развитие, хората, 
работещи в областта 
на устройственото и 
регионалното развитие, 
са единни по въпроса, 
че България се нуждае 
от Национална устрой-
ствена схема, което ще 
даде възможност за една 
национална дискусия по 
тези въпроси.

„И за в бъдеще всич-
ки: и централната власт, 
и местните власти, и 
професионалните гилдии 
ще разчитат на труда, 
знанията и уменията на 
служителите в центъра”, 
добави в заключение Га-
гаузов.

Министърът на регионалното развитие и благоустрой-
ството Асен Гагаузов и арх. Борислав Борисов, директор 
на Националния център за териториално развитие

от стр. 1
Бяха обсъдени и въ-

проси, свързани с новия 
ОВОС и предстоящите 
обществени обсъждания, 
които са задължителна 
част от процедурата за 
24 км ново строителство 
на участъка от спирка 
Джебел до Подкова, по 
направлението Кърджа-
ли–Подкова. Областната 
администрация и кмето-
вете се ангажираха с пъл-
но съдействие за провеж-
дане на обществените 
обсъждания. 

Другият обсъждан въ-
прос бе трасето на обход-
ния път на Кърджали. Сега 
съществуващият идеен 
проект преминава през 
концесионните територии 
и за да бъда изпълнен обхо-
дът, ще се наложи заоби-
каляне на концесионните 
терени, което трябва да 
бъде заложено и в техни-

ческия проект на обхода. 
Други въпроси, които 

се дискутираха на среща-
та, бяха за подобряването 
на пътната инфраструк-
тура в района. Кметове и 
представители на общи-
ните поставиха конкрет-
ни проблеми, сред които 
входът на гр. Кърджали 
и двукилометровата от-
сечка на изходното плат-
но, участъкът от спирка 
Джебел до Момчилград с 
дължина около 5 км, свла-
чищни процеси по направ-
лението Устрем–Генерал 
Гешево, довели до пропа-
дане на пътя и т.н. 

По отношение на го-
лемите инфраструктурни 
намерения в областта 
бяха обсъдени обстойно 
двата приоритетни про-
екта Кърджали–Подкова 
по Оперативна програма 
„Транспорт” и Обходният 
път на Кърджали.

Зелена светлина...

Снимки Камен Влахов
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ЕК ще следи за българските мерки срещу опасния турски цимент
Експерти от Главна 

дирекция „Промишленост 
и предприятия" на ЕК ще 
следят действията на 
българските власти сре-
щу нелегалния внос на 
турски цимент. Това съ-
общиха от Българската 
асоциация на цименто-
вата индустрия (БАЦИ) 
след посещението на из-
пълнителния й секретар 
Владимир Старирадев в 
Брюксел. От асоциаци-
ята предупредиха за от 
5 до 60 пъти по-високо 
съдържание на хром 6 в 
цимента от Турция. Той 

е опасен както за рабо-
тещите с него, така и 
за крайния потребител. 
Турските производители 
не разполагат със серти-

фикати за безопасност, 
подчерта Старирадев. 

Въпросът ще бъде об-
съден и на заседание за 
ограничение на достъпа 

до пазара и употребата 
на опасни вещества и 
препарати, който ще се 
проведе на 28 април. МВР 
се е ангажирало да пре-

следва както вносители, 
така и дистрибутори и 
потребители на вредния 
продукт.

В момента вносът 
на опасния за здравето 
цимент продължава, не-
зависимо че той не от-
говаря на европейските 
изисквания за качество 
и стандарт, обясниха 
от асоциацията. Оттам 
предупреждават, че заба-
вянето на реакцията на 
институциите дава въз-
можност внесеният ци-
мент да се вложи в стро-
ителството и да изчезне 

от търговската мрежа. 
В същото време вече 

алармираните турски 
производители търсят 
начин спешно да отстра-
нят проблема с наличие-
то на опасни съставки. 
Фирмите, които внасят 
опасния цимент, са 13, 
показват данни на асоци-
ацията. Турският цимент 
е с 20 лева на тон по-ев-
тин от българския, зато-
ва делът му в България 
заема 10-15% от пазара. 
През 2008 г. у нас са били 
произведени 4,8 млн. тона 
цимент.

Дариха на УАСГ 
симулационна 
водопроводна линия

Университетът по архитектура, строителство и 
геодезия в София получи симулационна водопроводна ли-
ния за обучение на студенти. Дарението е от австрий-
ската фирма „Хавле Арматурен” ЕООД, световен лидер 
в производството на спирателна и присъединителна 
арматура за вода, и е посветено на 60-годишния юбилей 
на Хидротехническия факултет. Своите поздравления по 
случай празника поднесе Н. Пр. д-р Клаус Фабиан, посла-
ник на Република Австрия. На официалната церемония 
присъства и председателят на Българската асоциация 
по водите доц. Валери Николов. Лентата на придобив-
ката тържествено беше прерязана от Ервин Хавле, ос-
новен акционер и син на основателя на фирмата, и от 
доц. д-р инж. Стефан Модев, декан на Хидротехническия 
факултет. Ректорът на УАСГ доц. д-р инж. Добрин Денев 
поднесе на г-н Хавле почетния знак на университета. 

„Ние получаваме едно впечатляващо дарение, което 
дава възможност на нашите студенти да бъдат обуча-
вани в духа на най-модерните технически практики в 
Европа”,   заяви ректорът. „За мен е чест да ви предам 
това съоръжение”, сподели в отговор Ервин Хавле. По 
думите му УАСГ е единственият университет, на който 
австрийската фирма е дарила такава инсталация. Спо-
ред него България има нужда от модерни съоръжения, и 
то днес.

„Това е една линия, на която са разположени различни 
тръбни връзки, тук е монтиран и прозрачен въздушник, 
което дава възможност да се вижда процесът на отде-
ляне на въздух във водопроводите, има и регулатор на 
налягането. Студентите могат да наблюдават и сами 
да поставят изходното налягане, независимо от измене-
нията на входното налягане. Има различни видове пожар-
ни хидранти и разрези на спирателни кранове, които ще 
подпомогнат практическото обучение на студентите”,  
обясни проф. Ганчо Димитров, ръководител на катедра 
„Водоснабдяване, канализация и пречистване на води”, 
който е и инициатор на проекта.

„Досега на лекциите показвахме на студентите 
само чертежи, а сега вече ще могат да видят и самия 
процес”, добави той.

Ервин Хавле, основен акционер във фирмата, и доц. Стефан 
Модев, декан на Хидротехническия факултет, откриват 
съоръжението

Студентският град – 
реалност и перспективи
Отделени са три милиона лева за подобряване на 
инфраструктурата

„В началото на годи-
ната от Столичната об-
щина обещаха да бъдат 
отделени три милиона 
лева за подобряване на 
инфраструктурата на ра-
йон „Студентски град” в 
София. С решение на Сто-
личния общински съвет от 
края на март това вече е 
факт”, заяви Димитър Дил-
чев, кмет на района. По 
думите му средствата са 
предназначени за ремонт 
на детските площадки и 
на осветлението, както и 
за възстановяване на зе-
лените площи. „Предстои 
да стартират процедури-
те по избиране на изпъл-
нители. 

Обществените поръчки 

ще бъдат обявени в края 

на тази

и в началото на след-
ващата седмица и се на-
дявам, че след около два 
месеца ще започнем ра-
бота,” добави той. Ще бъ-
дат монтирани колчета, 
които да пазят зелените 
площи. Успоредно с това 
се правят нови трото-
ари, асфалтират се улици. 
Предстои изграждане и на 
осветление в парк „Сту-
дентски”. До 55-и блок е 
построена нова спортна 
площадка. „Промяната на 
района в инфраструктур-
но отношение вече е за-
почнала. Единственото, 
за което съжалявам, е, че 
това не е станало по-ра-
но”, обясни кметът. 

В средата на февруари 
бяха представени резул-
татите от проверката, 
извършена там. Според 
Дилчев още през тази 
седмица ще стане ясно 
какво е направено за всяко 
констатирано нарушение. 
„Самите общежития са 
изцяло в приоритета на 

Министерството на обра-
зованието. То решава как 
те ще се стопанисват. 
Но аз съм убеден, че в мо-
мента няма институция, 
която да не се е захвана-
ла сериозно с решаването 
на битовите проблеми на 
студентите в градчето”, 
коментира той.

Има развитие по въпроса с 

новата сграда на 7-о РПУ,

служителите на което 
в момента работят в край-
но трудни условия. То ще се 
намира в район „Младост”. 
„Теренът е общински, в 
момента се провеждат 
процедури по отдаването 
му на МВР, за да може да 
започне строителството”, 
обясни Дилчев. 

В началото на март 
със заповед на кмета Бой-
ко Борисов е започнала 
процедура по въвеждане 

на строителна забрана по 
чл. 198 от ЗУТ. Предвидено 
е тя да бъде за срока на 
изработване и одобряване 
на подробния 
устройствен 
план, но за не 
повече от две 
години. Вече е 
изтекъл едно-
месечният срок 
за възражения, 
които ще се 
ра з гле дат  в 
дирекция „Архи-
тектура и гра-
доустройство” 
и след това ще 
се прецени дали 
тази забрана 
да влезе реално 
в сила. Ако тя 
се приеме, това 
означава, че ще 
се наложи мо-
раториум върху 
строителство-
то в „Студент-

ски град”. Строителната 
забрана обаче няма да 
важи за изграждане на 
обекти на техническата 
инфраструктура, детски 
градини и преустройства 
на съществуващи сгради.

„За мен е изключително 

важно да бъде приет

подробен устройствен 
план, който да вкара в 
разумни рамки строител-
ството на територията 
на района и оттук ната-
тък да започне една ясна 
и конкретна работа, свър-
зана с обновяването на ин-
фраструктурата”, обясни 
Дилчев. Все още не е ясно 
кога ще бъде приет този 
подробен устройствен 
план. Предстои ново об-
съждане и обява в „Държа-
вен вестник”. 

„Трябва да се положи 
една добра основа, от ко-
ято да е ясно какво ще е 
бъдещето на Студентски 
град. Говоря за дългосроч-
но виждане за развитие, 
а не за мерки, които биха 
имали смисъл само за след-
ващите месеци”, добави в 
заключение той. 

Мариана Корчакова

Димитър Дилчев, кмет на район „Студентски град“

Снимки Камен Влахов
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Парите за енергия излитат 
през стените ни
от стр. 1

Сред присъстващите 
се открояваха имената 
на арх. Здравко Генчев 
(България), проф. Филип 
Йонсон от Швеция, Ан-
ка-Диана Барбу от Ев-
ропейската агенция по 
околната среда, Марти 
Луянен, генерален дирек-
тор „Жилищна политика” 
към Министерството на 
околната среда на Фин-
ландия, Олег Джубински, 
експерт от UNECE, Луча-
но Кафини, председател на 
CECODHAS и президент на 
Италианската национална 
асоциация на жилищните 
кооперации, експерти от 
Канада, Германия, Белгия, 
Грузия, Полша, Босна и 
Херцеговина. Проблемите, 
свързани с енергийната 
ефективност, не са от 
днес. Срещата, която се 
осъществява с любезното 
съдействие на Програма-
та на ООН за развитие, 
е обвързана с проекта на 
МРРБ за демонстрацион-
но обновяване на много-
фамилни жилищни сгради. 
До април 2009 г. общо 28 
сгради с 1093 домакин-
ства в тях са обновени 
в рамките на проекта 
на Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
(МРРБ), осъществен съв-
местно с програмата на 
ООН за развитие (ПРО-
ОН), за демонстрационно 
обновяване на многофа-
милни жилищни сгради. 
Още 31 сгради са в про-
цес на обновяване. Това 
бе отчетено на първата 
конференция по енергийна 
ефективност в жилищ-
ния сектор, организирана 
от ПРООН и МРРБ. В нея 
участват международни 

и български специалисти, 
представители на част-
ния бизнес, от неправи-
телствения сектор и ака-
демичните среди.

Обновяването на жи-
лищата до момента не е 
поносимо финансово бреме 
за обикновените българ-
ски граждани и това обяс-
нява защо до момента са 
изцяло реновирани малко 
сгради. За финансиране 
по ОП „Регионално разви-
тие” са предвидени 40 млн. 
евро.

Приетият в началото 
на 2009 г. Закон за етаж-
ната собственост трябва 
да подпомогне енергийна-
та ефективност на стари 
жилищни сгради. Законът 
влиза в сила от месец май, 
но едва ли нормативната 
уредба е достатъчна за 
решаване на проблемите. 
Опитът в страните от 
Централна и Източна Ев-
ропа до момента показва, 
че усилията трябва да се 
съсредоточат към създа-
ване на възможности за 

устойчив и широкомаща-
бен обновителен процес. 
Организацията на процеса 
е необходима, за да бъдат 
извършени обновителните 
дейности в обем и качест-
во и да се постигнат ви-
соките европейски стан-
дарти. Зам.-министър 
Рогачев посочи, че проек-
тът за демонстрационно 
обновяване на многофа-
милни жилищни сгради е 
бил представен в Брюксел 
на конференция на тема 
„Социалните измерения 
на устойчивото разви-
тие" и е оценен като един 
от най-добрите проекти, 
които могат да послужат 
и на други страни. Проек-
тът е започнал през 2007 
г. с цел да се разработи и 
тества в България пълни-
ят цикъл от обновителни 
дейности по многофамил-
ни сгради. Това се прави, 
за да се подготви стар-
тът на националната 
програма и да се улесни 
достъпът до структурни 
фондове на ЕС за жилищна 

политика. 
Проектът предоставя 

систематична подкрепа 
за субсидии, улеснен дос-
тъп до кредити и техни-
ческа помощ за добровол-
ни сдружения в етажната 
собственост за обновява-
не на сградите, посочиха 
от МРРБ. В рамките на 
проекта в процес на об-
новяване са 31 многофа-
милни жилищни сгради. Те 
ще осъществят икономия 
между 40 и 60 процента, а 
енергията, която ще спес-
тят, възлиза на цели 6 833 
700 киловатчаса. 

За никого не е тайна, 
че сградите са причина 
за 40% от емисиите на 
парникови газове в Евро-
пейския съюз. 70% от тях 
са от жилищния сектор. 
Възможностите за иконо-
мия в него също са големи 
и проучвания на ЕК показ-
ват, че те могат да дос-
тигнат до 30% през след-
ващите 10 години. 

От реализацията на 
енергоефективните мерки 

емисиите на въглероден 
диоксид в атмосферата 
само от българския про-
ект биха намалели с 5100 
тона, изтъкна министър 
Рогачев. 

Инвестицията в обно-
вяване на жилището изли-
за около 5000 евро, като 
в тази сума е включена 
субсидията и собствено 
участие. Всяко домакин-
ство годишно би икономи-
сало енергия за 720 евро, 
ако реновира своето жи-
лище, което означава, че 
инвестицията се изплаща 
за 7-8 години. МРРБ пред-
вижда до края на годината 
да се изгради мултиплици-
ращ бизнес модел, свързан 
с публично-частни парт-
ньорства (ПЧП). 

Жилищният сектор 
има най-висок потенциал 
за икономии на енергия в 
сравнение с всички оста-
нали потребители, каза 
г-жа Цвета Наньова, мени-
джър на ПРООН, България. 
За жилищните кооперации 
е необходимо предоставя-
нето на кредитен ресурс 
за целите на обновява-
нето на сдруженията на 
собствениците. Досега 
хората участваха в ре-
новирането на блока си, 
защото теглеха индиви-
дуални кредити. Ще бъде 
добре, ако преференциите 
за получаване на кредити 
достигнат и до жилищни-
те сдружения. 

Характерно за страни-
те в преход (като Бълга-
рия) е, че не са изпълнени 
стандартите за енерго-
ефективност на ЕС. Това 
е характерно особено за 
панелното строителство 
в българските градове. 

Много от семейства-
та, които имат ниски до-

ходи, ограничават консу-
мацията на енергия дори 
за сметка на своето здра-
ве. Ако направят своите 
домове енергоефективни, 
хората с нисък социален 
статус ще си спестят 
разходите с почти 1000 
евро годишно. Коопераци-
ите, които не са строени 
по съвременните техноло-
гични и енергийни изисква-
ния, са повече от 80 хиля-
ди, което прави поне 700 
хил. жилища по данни на 
МРРБ и UNECE към ООН. 

Енергоефективните 
мерки могат да спестят 
до 60% от разхода на енер-
гия и да намалят сметки-
те за електроенергия и 
отопление. Освен това 
дейностите, свързани с 
реновирането на жилища, 
е в помощ на строителния 
бранш и създава нови ра-
ботни места. 

Общото мнение на 
участниците в конферен-
цията от българска стра-
на беше, че проектът не 
се случва в желаните от 
всички мащаби, защото 
предимствата от обно-
вяването на сгради не са 
широко известни и заради 
социалните спънки пред 
много от домакинствата. 

Проектът „Демонс-
трационно обновяване на 
многофамилни жилищни 
сгради” на МРРБ и ПРООН 
е достатъчно добър, за да 
облагодетелства всички 
кандидатствали по него, 
каза кметът на община 
Смолян Дора Янкова. Тя 
смята, че популярност-
та му ще расте заедно 
с възможностите, които 
предлагат модерните 
технологии за реновиране 
и саниране в строител-
ството. 

Веселин Котулев, „Енемона“ АД: Димитър Аличков, управител на „Акваинс“:

Работим отлично и с КСБ, и с МРРБ Българинът е здравомислещ
Какви са впечатлени-

ята ви от съвместната 
работа на вашата фир-
ма с МРРБ и КСБ?

Работим отлично и с 
МРРБ, и с КСБ. Инициати-
вата за демонстрационно 
обновяване на многофа-
милни жилищни сгради е 
прекрасна и очакваме тя 
да заработи в по-голям 
мащаб, но разбирам, че не 
е много просто. 

Какви са проблемите, 
които срещате при из-
пълнението на проекта?

Проблемите съчета-
ват липса на традиции в 
съвместното управление 
на общата собственост 
чрез сдружения на соб-
ствениците и умението 
да се организираме като 
обитатели. Управление-
то на жилищни проекти 
е почти непознато като 
практика. Смятам, че с 

влизането в сила на За-
кона за етажната соб-
ственост прилагането на 
техническите норми ще 
постигне по-висок стан-
дарт и очакваме добри 
резултати. Пречките са 
и от социален характер, 
защото хората често 
не могат да си позволят 
такава инвестиция, неза-

висимо че 
тя е добра. 
В  послед-
н о  в р е м е 
кредитите 
с ъ щ о  с а 
ограничени, 
което пра-
ви мисията 
почти не-
възможна. 

Ще ра-
ботите ли 
по програ-
мата зана-
пред?

Разбира се, това е 
една от най-добре орга-
низираните инициативи, 
в които сме се включва-
ли. Подкрепата на МРРБ и 
ПРООН е безценна, защо-
то дава възможност въ-
преки ниския си социален 
статус хората да участ-
ват на базата на сдружа-
ване на собственици.

Вашата фирма участ-
ва като изпълнител в 
„Демонстрационно обно-
вяване на многофамилни 
жилищни сгради”. Какво е 
бъдещето на програмата 
според вас?

Секторът има бъдеще. 
Очаквам бурно развитие в 
този строителен сегмент, 
защото сградният фонд се 
нуждае от спешно обновя-
ване и това е икономиче-
ски изгодно. Моята фирма 
се включи в първата част 
от проекта и смятаме да 
участваме и занапред. Ние 
се занимаваме предимно с 
надзор и проектиране на 
сгради. 

Следя темата за об-
новяването на етажната 
собственост и съм опти-
мист за възможността тя 
да се финансира и управля-
ва. Най-малкото, защото 
българинът, макар и беден, 
е здравомислещ. 

 Как разбрахте за про-
екта на МРРБ и ПРООН?

Пакетът от обнови-
телни мерки, предлаган по 
Демонстрационния проект, 
предлага ремонт и ренови-
ране, които излизат средно 
около 150 лв. за кв. м жи-
лищна площ. 

Очаквам обновяването 
да стане добра и масова 
практика, не защото съм 
управител на строителна 
фирма и от това зависи мо-
ето препитание, а защото 
подобряването на качест-
вото на живот ни 
прави европейци. 
Приятно е да живе-
ем в добре поддър-
жани жилища. 

Как работите 
с  Камарата на 
строителите и 
участвали ли сте 
в съвместни ини-
циативи?

Като член на КСБ съм 
присъствал на няколко фо-
рума, които Камарата е 
организирала по темата 
за енергийната ефектив-
ност. Проектите, свърза-
ни с обновяване на стария 
жилищен фонд, наистина 
помагат на околната сре-
да. Възприемаме сериоз-
но инициативите, които 
имат отношение към еко-
логията и намаляват еми-
сиите на парникови газове 
чрез енергийна ефектив-
ност.
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Арх. Марин Бакалов – управител на „Мактер консулт“ ЕООД, председател на Българската 
асоциация на архитектите и инженерите консултанти (БААИК)

Времето на криза е благодатно 
за качеството 

Архитект Бакалов, как 
оценявате ситуацията в 
строителния сектор в 
момента предвид иконо-
мическата обстановка и 
кредитната криза?

Въпреки големия ръст 
на строителството през 
последните години, във 
всички сектори има необ-
ходимост от ново строи-
телство както на основни 
жилища, така и на втори 
домове и на логистични 
центрове и индустриални 
зони. Финансовата криза в 
световен мащаб забавя и 
развитието в България, но 
аз съм оптимист и мисля, 
че няма да спрем да се раз-
виваме към по-добро. 

Противодействате 
ли на новите условия -  в 
световен мащаб от ня-
колко месеца има промя-
на със сериозни последици 
за строителството. Как 
виждате бъдещето на 
отрасъла у нас?

 Времето на криза е 
благодатно, за да се подо-
бри качеството. На това 
залагаме в „Мактер Кон-
султ”. Инвестициите ще 
се правят след по-сериоз-
на преценка, идва време, 
в което качеството ще 
бъде в основата на кли-
ентския избор. Вероятно 
цените на много имоти 
ще паднат. Но смятам, 
че това ще се случи там, 
където ценовият ръст не 
съответства на реалната 
стойност  на имотите. В 
добрите райони това няма 
да стане. Кризата може 
би пречи и ще попречи на 
някои външни инвестито-
ри. Пречка са и местните 
власти, мудността и сла-
вата ни на страна с корум-
пирана администрация. Но 
аз смятам, че излишно се 
раздуват някои факти и си-
туацията на строителния 
пазар в момента се пре-
експонира. Работя в бран-
ша от 1994 г. и оттогава 
очаквам в този бранш да 
настъпят промени. Нор-
мално е при някои сгради в 
определени райони цените 
да спадат, при други да си 
останат същите. Резулта-
тите са реални и ако ос-
танат във времето – това 
е доказателство за тяхна-
та обективност. Смятам, 
че в центъра на София на-
пример цените ще се пока-
чат още малко. Факт е и 
високият ръст на строи-
телната дейност. Мисля, 
че в момента се спекули-
ра с наличието на криза в 
отрасъла и това се прави, 
за да се отвлече внимани-
ето на хората от други 
основни проблеми. Когато 
се насажда паника, хората 
не реагират разумно, а от 

това печели някой – може 
да съм мнителен, но така 
мисля.   

Доволен ли сте от по-
стигнатото досега?

Ако трябва да говоря 
за моята компания и фир-
мите, с които работя, смя-
там, че нещата вървят 
към по-добро. Би трябвало 
да погледна на всичко, ко-
ето сме правили и правим, 
по-глобално... „Мактер кон-
султ" ЕООД" съществува 
от 1994 г. Нашият екип е 
получавал много награди, 
български и международни. 
Това е признание, което ни 
радва.

Смятате ли, че са не-
обходими мерки на дър-
жавно равнище?

Да, това ще бъде необ-
ходимо, за да се гарантира 
развитието на малките и 
средните фирми. Важно е 
те да имат възможност 
да получават кредити, за 
да могат да разработват 
своите проекти. Пазарът 
на ипотечни кредити едва 
е започнал развитието си 
и е много важно то да не 
спира в началото. От дру-
га страна, предполагам, че 
банките няма да спрат да 
кредитират строителни 
и инвестиционни проек-
ти. Въпрос на време е да 
преосмислят стратегията 
си  - все пак ипотечните 
кредити бяха прекалено 
достъпни, което криеше 
своите сериозни рискове. 
Но строежите няма как да 
спрат изведнъж, смятам, 
че това не е реално. Хора-
та прииждат към София и 
големите градове, което 
ще захранва нуждата от 
ново строителство, нови 
жилища и бизнес площи, 
отговарящи на съвремен-
ните изисквания. Трябва 
да има пари за подобрява-
не на инфраструктурата. 
Вярвам, че европейските 
средства ще помогнат и 
на строителния бранш. 

Какви са основните 
трудности, които сре-
щате като инвеститор 
и строител, и какви са 
пътищата за преодолява-
нето им?

 Трудностите са едни и 
същи – бюрокрация, излиш-
ни спънки, изгубено време... 
Всички от бранша са се 
сблъсквали с това. За да 
бъдат преодолени, е нужно 
да бъдеш търпелив и заоби-
колен от добър екип.  

Виждате ли проблеми 
пред фирмите от Българ-
ската асоциация на архи-
тектите и инженерите 
консултанти, на която 
сте председател?

Някои проекти няма 
как да спрат развитието 
си, дори по време на кри-

за. Това са крупни стро-
ежи и инфраструктурни 
проекти на територията 
на страната. Смятам, 
че по-голямата част от 
фирмите ще останат на 
пазара. Истината е, че 
акцентите в строител-
ството до момента бяха 
върху строителството на 
офисни сгради и молове. 
Идва времето, в което ще 
се строят производстве-
ни сгради. Би трябвало да 
стане така. Няма как да се 
издържаме само от наеми 
и търговия. 

В нашата асоциация 
консултираме строител-
ния бизнес. Ако има строи-
телство, ще има работа и 
за нашите фирми. Надявам 
се да бъдат преосмисле-
ни приоритетите и да се 
наблегне на реални инвес-
тиции и реално развитие 
в реални сектори.  Всеки 
от колегите, който е бил 
лоялен към клиентите си, 
няма от какво да се бои. 
Мисля, че кризата е вре-
менно явление. За нашата 
асоциация е важно какво 
ще се случи след кризата. 
Дано не съм прекален оп-

тимист, но смятам, че око-
ло март - април, най-късно 
до май 2009 г. всичко ще 
приключи. Но все пак це-
ните на имотите някъде 
ще се покачат, макар и по-
степенно. На други места 
цените спадат в резултат 
на лошия мениджмънт на 
собствениците им, както 
в момента се случва с ва-
канционните имоти с мно-
го малки излючения.   

Ефективен ли е дър-
жавният контрол при но-
вото строителство?

Държавата може да 
контролира донякъде не-
щата, но за големите 
обекти. Когато има про-
екти от национално зна-
чение – магистрали, елек-
троцентрали и т.н. Кой 
всъщност контролира но-
вото строителство?  Не 
зная дали някой ще отго-
вори еднозначно на този 
въпрос. Преди време от 
БААИК предложихме кон-
тролът да се извършва от 
частните консултантски 
фирми, както е в другите 
европейски страни. Всичко 
останало трябва да бъде 

в ръцете на частните 
консултантски фирми. Ако 
контролът се извършва от 
частна фирма, тя винаги 
може да бъде санкциони-
рана при установяване на 
нарушение. Може дори да й 
бъде отнет лицензът. Ди-
рекцията за национален 
строителен контрол следи 
дейността на частните 
компании, а това е допъл-
нителна гаранция.

Докато въпросът със 
санкционирането на кой-
то и да е експертен съ-
вет на община, отговорен 
за даден проект, е много 
по-труден. Когато консул-
тантската компания се за-
еме с документацията по 
издаване на разрешение за 
строителство, съответ-
ната процедура отнема 
седем дни. При държавна-
та администрация срокът 

е 30 дни. Двойният стан-
дарт е в сила от няколко 
години. Седемдневният 
срок се прилага в малко 
градове, сред тях е Плов-
див. Това спестява много 
време на възложителя. Не 
е необходимо последният 
да е компетентен специа-
лист – може да наеме фир-
ма, която да му помогне. 

На какви критерии 
трябва да отговаря фир-
ма, за да бъде приета в 
БААИК?

Първоначално приема-
хме всички фирми, които са 
лицензирани от Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството. Всяка компания 
трябва да разполага със 
съответните специали-
сти, да има доказан опит 
като консултант и да не е 
наказвана. Преценихме, че, 
за да членува в асоциация-
та, една фирма трябва да 
се регистрира към асоци-
ацията. 

Нашата организация 
поддържа регистър с бъл-
гарски експерти, които 
имат право да разрешават 
спорове в строителство-
то по договори на ФИДИК 
(FIDIC). Според експертите 
от БААИК при евентуално 
възникване на споровете и 
за двете страни икономи-
чески е много по-изгодно 
да се обърнат първо към 
комисията, отколкото към 
съда или към Парижкия ар-
битраж. Членовете на ко-
мисията, която ще се про-
изнася по заформилите се 
казуси, ще се посочва от 
спорещите страни. 

Как човек, който же-
лае да си закупи жилище, 
може да е сигурен, че не-
говият предприемач е 
надежден и няма да го из-
мами?

Би могъл да изиска сер-
тификати за качество и 
всякакви други гаранции, 
както и да  се обърне към 
консултантска фирма, ко-
ято да му помогне. Стро-
ителството на големите 
инфраструктурни обекти 
с пари от европейските 
фондове ще се увеличава 
все повече, а практиката 
от работата по предпри-
съединителните програми 
в България показва, че в 
повечето случаи възникват 
конфликти между възложи-
теля и главния изпълнител 
на обекта. Вместо да се 
обръщат направо към съда, 
двете страни могат да се 
споразумеят и да използ-
ват комисии по изясняване 
на спорове. Документите 
стоят на съхранение при 
нас и  можем да ги пред-
ставим на купувачите във 
всеки момент. Хората все 
по-често изискват такива 
гаранции.

Дария Илиева Марин Бакалов 
е председател 
на Българската 
асоциация на 
архитектите 
и инженерите 
консултанти (БААИК). 
Роден е през 1962 г. 
в София. Завършва 
Университета 
по архитектура, 
строителство 
и геодезия 
(УАСГ). Работи в 
„Техноекспорт", а от 
1994 г. е управител 
на „Мактер Консулт“ 
ЕООД. Носител е на 
наградата „Архитект 
на годината“ за 
1999 г., отличия 
от конкурсите 
„АрхИдея“ и „Сграда 
на годината“, приза 
на YTONG за строеж 
на сграда и много 
чуждестранни 
награди за 
архитектура и 
проектиране. 
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3 млн. лева влизат в Габрово за 
инфраструктура по ОП „Регионално развитие“

Мащабна инвестиция в 
областта на инфраструк-
турата започва в Габрово. 
Местната община спече-
ли два проекта на стой-
ност над 3,1 млн. лева по 
Оперативна програма 
„Регионално развитие" на 
Европейския съюз, които 
са насочени към подобря-
ването на социалната и 
културната инфраструк-
тура в Габрово. Двете раз-
работки бяха представени 
официално от общинското 
ръководство в присъстви-
ето на ръководителите 
на проектите, социални-
те  заведения, културните  
институции и строителни 
фирми от региона, които 
се очаква да бъдат потен-
циалните изпълнители на 
обектите.

Единият проект е на 
стойност 1 602 702 лв. 
Партньор на Община Габро-
во по него е Драматичен 

театър „Рачо Стоянов". 
Със средствата по проек-
та изцяло ще бъде ремон-
тирана емблематичната 
за Габрово зала „Възражда-
не". Двуетажната сграда 
е построена през 1969 г. и 
е публична общинска соб-
ственост. В момента до-
грамата като цяло е много 
амортизирана и с ниска 
енергийна ефективност. 
Състоянието на покрива 
е критично, има течове по 
стените и вътре в поме-
щенията. Нарушени са ма-

зилките и боята по стени-
те. Няма условия за достъп 
на хора с физически увреж-
дания, липсват рампа, асан-
сьор, адаптиран санитарен 
възел. Поради липса на под-
ходящо отопление залата 
не се използва пълноценно. 
Съществуващите ВиК, 
електрическа и вентила-
ционна инсталация се нуж-
даят от основен ремонт. 
С парите по проекта се 
планира ремонт на залата 
със спомагателните поме-
щения, фоайето и стълби-

щата, включително 
изграждане на асан-
сьор, гараж и при-
лежащи сервизни 
помещения, адми-
нистративни поме-
щения, оборудване 
по противопожарна 
безопасност, пожа-

роизвестителна инстала-
ция, отоплителна система 
за топене на лед и сняг. 
Освен това ще бъде до-
ставено и специализирано 
оборудване – аудиотехника 
и системи за комуникация, 
за озвучаване, гримьорни и 
система за оповестяване, 
светлинна техника, кабели 
и консумативи, системи за 
окачване, видеотехника и 
конферентни системи. Ще 
бъдат подменени и столо-
вете в залата, настилката 
на сцената, инсталацията 

на осветителните тела.
Предвижда се да бъ-

дат ремонтирани и тро-
тоарите около сградата. 
Продължителността на 
проекта е 12 месеца. До 
края на май ще бъде одо-
брена документацията за 
провеждането на тръжни-
те процедури за изпълне-
нието на дейностите по 
проекта. В тази връзка га-
бровският кмет Томислав 
Дончев прикани местните 
строителни фирми да бъ-
дат по-активни в участи-
ето си по процедурите и 
търговете за обектите.

Другият проект е на 
стойност 1 537 459 лв. 
Със средствата ще бъде 
преустроена сградата на 
бившата детска градина 
„Митко Палаузов" в га-
бровския квартал „Марко-
тея”, в която ще бъде пре-
местен от село Кряковци 
Домът за възрастни хора 
с физически увреждания.

В сградата на би-

вшата детска градина, в 
която ще местят инва-
лидите, се предвижда хи-
дроизолация и ремонт на 
покрива, топлоизолация 
на фасадата, подмяна на 
подови настилки, подмя-
на на дограма и врати, 
стълбища, боядисване, 
облицовки,  санитарни  
възли. Освен това ще бъде 
надстроено ниското ниво 
на сградата с още един 
етаж. Ще бъдат ремон-
тирани ВиК, ОВ и елек-
трическата инсталация, 
ще се изгради телефонна 
инсталация, система за 
повикване на медицинска 
сестра. Предвижда се и 
изграждането на достъп-
на среда, кухненски и бол-
ничен асансьор. Ще бъде 
благоустроен и районът 
около сградата. Капаци-
тетът й е предвиден за 
36 обитатели заедно с 15 
души персонал.

Продължителността 
на проекта е 18 месеца.

Мариана Димитрова Общинското 
ръководство на 
Габрово представя 
инфраструктурните 
проекти

Обещават нов старт 
на магистрала „Струма”

До октомври ще стар-
тира строителството 
на Лот 1 и Лот 4 на ав-
томагистрала „Струма”, 
а слуховете, че ще има 
прехвърляне на средства 
за магистрала „Тракия”, 
са безпочвени. Това обяви 
на среща в Благоевград 
с кметове и с областния 
управител Владимир Ди-
митров изпълнителният 
директор на Национална 
агенция „Пътна инфра-
структура” (НАПИ) Янко 
Янков. Той за сетен път 
потвърди, че аутобанът 
ще минава през десния 
бряг на река Струма в 
участъка край Благоев-
град, а отклонението ще 
е още преди Антените. 
За да се избегнат потен-

циалните усложнения при 
отчуждаването на част-
ни имоти за трасето, е 
решено в тази част ма-
гистралата да се качи в 
продължение на 1,3 км на 
виадукт в района на сви-
некомплекса при Зелен дол. 

Стартът на стро-
ителството се забавя 
заради отчуждителни 
процедури, твърди пред-
седателят на Надзор-
ния съвет на НАПИ Иван 
Атанасов. Той призова 
кметовете на общини да 
съдействат активно при 
отчуждителните меро-
приятия, за да се скъсят 
сроковете за строител-
ството. Ръководството 
на агенцията съобщи, че 
стартира изплащането 
на обезщетенията във 
връзка с отчуждителните 
процедури по изграждане-

то на участъка Симитли–
Градево–Предела–Разлог.

Магистралата в учас-
тъка на Кресненското де-
филе ще се строи най-рано 
през 2013 г., категорични 
са експертите. Те дават 
за пример аналогични про-
екти, които се изграждат 
в съседна Гърция, където 
се започва с по-леките 
участъци, най-трудните 
се оставят за накрая.

До края на месеца ще 
се подновят и процедури-
те за строителството на 
отсечката Юндола–Якору-
да–Разлог по проект „Тран-
зитни пътища V”, както и 
участъкът Банско–Разлог, 
съобщиха още от агенци-
ята.

150 млн. EUR се очаква 
да бъдат размразени по 
програма ИСПА в средата 
на май за магистрали.

Наливат 1,5 млн. лева в 
проект за канала на Дупница

Немската HPK-Intel 
спечели проекта за мо-
дернизация на пречис-
твателната станция за 
отпадни води в Дупница. 

В съоръжението на 
река Джерман ще бъдат 
налети 1,587 млн. лв. Про-
ектът се финансира от 
Кохезионния фонд на Ев-
ропейския съюз, който по-
ема 80% от средствата, 
или 1,269 млн. лв., а 20%, 
или 317 400 лв., идват от 
национално съфинансира-
не. 

Проектът е за техни-
ческа помощ. В рамките 
на 18 месеца германският 
консорциум, спечелил про-
цедурата, ще разработи 
идеен и работен проект 

за предстоящите дей-
ности по модернизация-
та. Съоръжението функ-
ционира от 27 години и 
оттогава не е реновира-
но. Заедно с експертите 
от компанията ще рабо-
ти и екип специалисти 
от общинската админи-
страция и „ВиК” – Дупни-
ца, която стопанисва съо-
ръжението. Предвижда се 
обновената станция да 
поеме допълнително на-
товарване от увеличения 
обем на отпадните води 
в града и близките села, 
а модерното оборудване 
с енергоспестяващи съо-
ръжения да намали разхо-
дите за електроенергия 
и натовареността на ра-

ботещите в централата, 
обобщи ползите от бъде-
щия инвестиционен про-
ект кметът Атанас Янев. 

С о ф и й с кат а  ф и р -
ма „Интел Адвайсерс”, 
представена от Христо 
Медаров, ще бъде консул-
тант в изготвянето на 
идейната част на проек-
та. Предстои да бъдат 
извършени хидроложки и 
геоложки проучвания на 
терена, изготвяне на до-
клад за количеството и 
качеството на отпадни-
те води в града, а също 
така и изготвяне на про-
ект в два варианта, свър-
зани с реконструкцията и 
модернизацията на стан-
цията. 

Елица Илчева

Кметът на Дупница Атанас Янев и ОбС шефът Явор Тодоров са щастливи, че именно те се 
пребориха за финансирането на проекта, който бе цел на няколко общински ръководства
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Милена Апостолова 

Връзват ГКПП Капитан Андреево 
с магистрала „Марица” 
С 54 млн. евро от Европейската банка реконструират 18 гранични пункта у нас

Най-големите пропус-
кателни пунктове в Бъл-
гария  - Капитан Андреево 
и Калотина, и още 18 пунк-
та у нас, които са външни 
граници за ЕС, ще бъдат 
реконструирани и оборуд-
вани по проекта за „Улес-
няване на търговията и 
транспорта в Югоизточ-
на Европа” на Световната 
банка. Средствата са на 
стойност 54 млн. евро, 
като от заема са осигу-
рени около 40 млн. евро, 
а останалите са съфи-
нансиране от българска 
страна. От общата сума 
най-голям е делът, който е 
разпределен за цялостна-
та реконструкция и ново 
оборудване на Капитан 
Андреево. За ремонта и 
доставката на нови съо-
ръжения са предвидени 12 
млн. евро.

Всички дейности се 
контролират от създаде-
ния междуведомствен съ-
вет за граничния контрол, 
който се председател-
ства от министъра на 
държавната администра-
ция и административна-
та реформа Николай Ва-
силев. В съвета участват 
всички гранични служби. 
Изпълнението на про-
екта се осигурява и от 
екип на Министерство-
то на финансите, като 
координацията на високо 
ниво се осъществява от 
заместник-министъра на 
финансите Кирил Желев, 
който е ресорен за Аген-
ция „Митници“.

В качеството си на на-
ционален координатор по 
проекта, негова е задача-
та освен за осъществява-
не на контрол и за намеса 
в случаите, когато има 
проблеми или при гласу-
ване на различни въпроси 
между 5 служби, които 

работят на пунктовете 
- гранична полиция, мит-
ница, управление „Пътни 
такси и разрешителни“, 
фитосанитарен и ветери-
нарен контрол, обясни ръ-
ководителят на проекта 
към МФ Недялка Чолакова. 

Строителните работи 
на ГКПП Капитан Андрее-
во ще стартират след-
ващата година. Новият 
проект е своеобразно про-
дължение и се явява втори 
етап на започналата вече 
модернизация на Капитан 
Андреево, по която до мо-
мента са ремонтирани 
навесите и сградите за 
гранична проверка.

„Докато първият про-
ект беше ориентиран ос-
новно към митническата 
проверка, то сегашният 
има коридорен подход. Цел-
та му е да бъде улеснено 
преминаването по основ-
ните коридори. Капитан 
Андреево е разположен на 
коридор 10-С и неговата 
реконструкция е наложи-
телна, за да се превърне 
той в модерен и съот-

ветстващ на съвремен-
ните изисквания граничен 
пункт”, разяснява Недялка 
Чолакова. 

Новият архитектурен 
план предвижда да бъде 
изграден цял навес за гра-
нична проверка, под който 
ще са ситуирани служби-
те за граничен контрол - 
митницата и граничната 
полиция. Ще се строят 
нови халета за щател-
на митническа проверка, 
а също ще бъде купена и 
нова система за намиране 
на скрити хора. Ще бъдат 
построени и площадки за 
разполагане на мобилни 
рентгени. Предвижда се 
проектирането за рекон-

струкци ята 
на пункта да 
бъде извърше-
но през тази 
година и след-
ващата да за-
почне работа-
та на терен. 
По предвари-
телни разчети 
пунктът ще е 
готов към края 
на 2012 г. 

П л а н и р а 
се и увелича-
ване на броя 
на входните 
и изходните 
трасета на 
българо-тур-
ската грани-
ца. Повече ще 
са и платната 
при трета ба-
риера на ГКПП-
то, която на 
практика дели 
г р а н и ч н и я 
пункт от въ-
трешността 
на страната. 
Там  се  осъ -
ществява  и 
връзката с ма-
гистрала „Ма-
рица“. Новият 
план решава 
и тежкия про-

блем с кръстосването на 
потоци точно в тази част 
на пункта, където зоните 
на трафика на камиони и 
леки автомобили и авто-
буси се сливат, обясняват 
специалистите. 

С решаването на про-
блема на този пътен възел 
са се захванали специали-
стите от проектант-
ската организация „Път 
проект“, които са дали ре-
шение за влизане на магис-
трала „Марица“ в пункта. 

По време на ремонта 
ГКПП Капитан Андреево 
няма да бъде затварян, а 
реконструкцията му ще е 
на етапи. 

Една от основните 

На четвъртото поред 
обсъждане на плана 
участваха шефовете на 
всичките 5 служби, които 
работят на ГКПП Капитан 
Андреево
(в средата е шефът на 
Агенция „Митници“ Христо 
Кулишев) 

Ръководителят на 
проекта към МФ 
Недялка Чолакова 

Арх. Чавдар Спасов:

Предлагаме модерна 
визия и удобство

Проектът 
предлага ре -
шение за ГКПП 
Капитан Ан -
дреево, изцяло 
съобразено с 
изискванията 
н а  Ш е н г е н -
ското спора-
з у м е н и е  з а 
преминаване 
и улесняване 
на  трафика . 
С ъ о б р а з и л и 
сме се и с ка-
п и т а л о в и я 
р е м о н т  н а 
турския пункт 
Капъкуле, кой-
то  в с е  о щ е 
върви. При нас 
всичко е плани-
рано съобразно 
пропускателна-
та способност 
и от турска страна, за да бъдат преодолени най-после 
задръстванията. Всичко, което вече е изградено в 
предишния първи етап, като зоните за фитосани-
тарния и ветеринарния контрол, се запазва. Новите 
съоръжения, които са предвидени, ще бъдат съобра-
зени с направените вече. Идеята е всичко, което е 
работено преди време на парче, сега да бъде обеди-
нено, за да се изгради нова модерна визия на пункта. 

Предвидено е проверките да бъдат извършвани 
под общ навес, като митническата и граничната 
инспекция ще са на една линия. Проектирани са нови 
сгради на граничната полиция и митницата.

Ще има нови постройки за щателна митническа 
проверка на леките и товарните автомобили, със 
съответните складове за задържаните стоки.

Ще има и подземни колектори, където да вървят 
всички комуникации и при евентуални ремонти да не 
се налага да се копае и след това да се кърпи. Взети 
са мерки за изграждане на съоръжения за лесно почи-
стване, което е много важно, защото това е начало-
то на Европейския съюз и България  е от значение за 
цялостния облик. 

Предвиждаме и изграждането на противопожарен 
и медицински център. Според новия подробен устрой-
ствен план пунктът е изцяло изчистен от всякаква 
търговска дейност. Цялата търговия е извадена 
извън границите му. На територията му няма да има 
дори бензиностанция, каквито бяха изискванията на 
Европейския съвет. 

Нашето решение за пункта е той да получи мате-
риален и естетически израз на всичко онова, които 
се изисква по отношение на подобряване на органи-
зацията, проверката и пропускателната способност.

Същевременно се стремим разработката ни да 
е адекватна предпоставка за бъдещите инвестици-
онни проекти на пункта като цяло и на всички сгради 
поотделно.

цели е да се избегнат за-
дръстванията между Ка-
питан Андреево и турския 
пункт Капъкуле, като се 
намали времето за обра-
ботка на пътниците, пре-
возните средства и това-
рите и същевременно се 
увеличи пропускателната 
способност. 

Всички процедури, ко-
ито се извършват, са по 
правилата и изискванията 
на Световната банка. За 
проектирането на съоръ-

женията на пункта и за 
избор на изпълнител на 
строителните работи ще 
бъдат проведени междуна-
родни търгове, обяви още 
ръководителят на проекта 
Недялка Чолакова. 

С п е ц и а л и с т и т е 
прогнозират, че след но-
вовъведенията на Капи-
тан Андреево ще е въз-
можно да се обработват 
минимум по 1000 камиона 
на денонощие вместо до-
сегашните 800.

Арх. Чавдар Спасов е управител на 
строителна компания „Рест Консулт“, 
проектант на новия подробен 
устройствен план на ГКПП Капитан 
Андреево

След 2,5 години ГКПП Капитан Андреево ще е с изцяло нова визия

Недялка Чолакова, 
ръководител на 
проекта към МФ
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Представят седемзвезден  
голф комплекс край Балчик
Суперлуксът в азиатски стил се менажира от сингапурската компания GHM, 
която е собственик на хотелските вериги „Чеди“

Седемзвезден ком-
плекс „Трейшън клифс голф 
марина и СПА ризорт", 
чиято пазарна стойност 
вече надвишава 550 млн. 
евро, се изгражда край 
село Божурец между Бал-
чик и Каварна. Междуна-
родно признат екип от 
професионалисти реа-
лизира проекта. Компле-
ксът, който е предвидено 
да бъде открит в края 

на тази или началото на 
следващата година, ще 
бъде представен на из-
ложението V.I.P. Property 
Exhibition, което ще се 
състои на 25 и 26 април 
в софийския хотел „Хил-
тън”.  Това е първото 
изложение в България за 

ВИП имоти, строителни 
инвестиции и проекти. 
Десетте най-могъщи 
фирми в тази област у 
нас ще вземат участие в 
изложението, което има 
амбициите да бъде най-
луксозното на Балканите. 

Концепцията, зало-
жена в изграждането на 
„Трейшън клифс", следва 
идеята за жилищно прос-
транство, интегрирано 
в облагородената околна 
среда – сградите заемат 
едва 13% от курорта, 

обясняват инвестито-
рите. Световни лидери 
в дизайна на голф игрища 
твърдят, че голф игрище-
то в „Трейшън клифс” ще 
бъде едно от трите най-
добри в света и първото 
от подобен висок клас за 
България и Източна Ев-

ропа. Игрището е от въз-
можно най-високия клас – 
Signature, с 18 голф дупки 
директно по протежение 
на терена, издигащ се над 
5-километровата брегова 
ивица. Следваните стан-
дарти са за 7-звезден бу-
тиков хотелски комплекс, 
в който се усещат сти-
лът на съвременна Азия и 
акценти, вдъхновени от 
тракийското културно 
наследство. 

Реализирането на 
грандиозния проект се 

менажиpa от сингапур-
ската компанията GHM, 
която е собственик на 
луксозните хотелски ве-
риги „Чеди". Веригата 
„Чеди" води своето начало 
от гуруто на бутиковото 
хотелиерство Ейдриан 
Зека. Под мениджмън-

та на хотел „Чеди" са и 
частните резиденции в 
курорта: серията „Чеди 
клуб суит", резиденциите 
„Чеди", както и суперлук-
созните вили „Чеди". GHM 
управлява основно хотели 
в луксозни курорти в екзо-
тични дестинации като 
Малайзия, Тайланд, Индо-
незия. В Европа веригата 
има само два хотела - в 
Милано, Италия и Швей-
цария. Част от верига-
та е луксозната марка 
„Аман", която управлява 

само хотели най-висока 
категория. 

Архитектурата, ку-
рортната планировка и 
интериорът се проекти-
рат от Жан-Мишел Гати, 
Denniston Internat ional 
Architects, Куала Лумпур, 
Малайзия. 

Просторът тук се из-
мерва с 400 кв. м жилищ-
на площ, 400 кв. м тераси 
с басейни и декоративни 
езерца за всяка вила и 
прилежаща към нея гра-
дина от над 2 декара. 
Изящно изпълненият 
интериор се отличава с 
3,7-метров таван, огро-
мни панорамни плъзгащи 
се прозорци, обширни 
дрешници, зала за игри 
на маса, тропически ду-
шове, външно джакузи, 
двулицеви камини, подо-

ви  настилки 
от естестве-
ни  материа-
ли, кухненски 
уреди  M i e le , 
42-инчов LCD 
монитор, вгра-
дена еспресо 
машина и дру-
ги. Градините 
са с изглед към 
морето и спо-
койствието на 
голф игрището. 
Ландшафтът 
е обогатен с 
външен басейн 
с подгряване, 
декоративни 
водни площи и 
богата расти-
телност. Пър-
вокласен яхтен 
клуб и бутико-
ва марина ще 
разполагат с 
над 90 приста-
нищни места.

„Сред изис-
кван и ят а  н а 
GHM към  хо -
телите, които 
у п р а в л я в а т , 
е  д а  б ъ д а т 
н а и с т и н а  с 
уникално мес-
тоположение 

и с неповторим дизайн. 
Изграждането на подоб-
но архитектурно произ-
ведение в България ще 
стимулира българските 
архитекти да създават 
уникални проекти, обяс-
нява Джоузеф Халбхър, 
мениджър на комплекса.

Държавата дава 300 млн. лв., за да превърне Галата в газохранилище
1,5 млрд. синьо гориво 

могат да се съхраняват в 
газовото находище край 
Галата, ако то бъде пре-
върнато в газохранилище. 
Около 300 млн. лева ще 
струва преустройството, 
а държавата започва про-
цедура по промяна на ста-
тута. Това съобщи вчера 
министърът на икономика-
та Петър Димитров, кой-
то взе участие във форум 
за бъдещето на газовите 
находища край Варна.

Газовото находище е 
дадено на 25-годишна кон-

цесия на британската ком-
пания „Мелроуз рисорсиз”. 

Едва когато държава-
та прекрати концесията и 
си върне собствеността 
върху терена, ще започне и 
строителството. За пре-
връщането на находището 
в газохранилище има пъл-
на техническа готовност, 
обяви Петър Димитров. 
Ще се търсят варианти 
обаче за разрешаването 
на юридическите спънки.

„Дълги години приема-
хме факта, че получаваме 
газ само от Русия като 

природна даденост и не 
си задавахме въпроса дали 
все пак подаването няма 
да бъде спряно. Най-ва-
жният извод от газовата 

криза в началото на тази 
година вече е направен - 
страната ни трябва да 
получава газ най-малко от 
три източника”, заяви Пе-
тър Димитров. Той посочи 
още, че стратегическият 
план е до 2020 г. зависи-
мостта на страната от 
Русия да намалее от 100 
до 59 на сто. Около 30% 
от доставките трябва 
да са от газопровода Тур-
ция–Гърция–Италия и „На-
буко", други 7% - от втеч-
нен газ и 4% - от местен 
добив.

В края на януари е спрян 
добивът на газ от Галата, 
съобщи управляващият 
директор на „Мелроуз ри-
сорсиз" Дориета Ангелова. 
Според нея фирмата има 
готовност да превърне би-
вшето газово находище в 
газохранилище и дори вече 
е започнала промяна на съ-
оръженията, така че да се 
премине към нагнетяване 
на газ, като за целта са 
отделени 30 млн. USD, кои-
то да бъдат инвестирани 
през тази година.

Ангелова съобщи още, 

че до края на годината се 
очаква да започне добив 
на газ от новооткритото 
находище край Каварна. 
То е с минимален обем от 
670 млн. кубически метра, 
но също е перспективно. 
Шефът на отдел „Природ-
ни ресурси и концесии" в 
Министерството на ико-
номиката и енергетиката 
Христо Казанджиев раз-
кри, че вече е регистри-
рано още едно ново газово 
находище край Калиакра, 
но предстоят допълнител-
ни проучвания. 

ПРЕБРОИХА 707 
ХИЛ. ПАНЕЛКИ

50 КЪЩИ ЗА РОМИ 
В ПАЗАРДЖИК 

В момента в стра-
ната има около 707 хи-
ляди панелни апарта-
мента, разположени в 
18 900 блока. В Бълга-
рия има 120 комплек-
са с панелни сгради. 
Много малка част от 
тях са довършвани 
след 1990 г. Според 
експерти най-малко 
92 на сто от панелки-
те у нас имат скрити 
дефекти и се нуждаят 
от спешно саниране. 
Панелките навреме-
то се градяха като 
временни жилища със 
срок на използване 30 
години и това не бива 
да се забравя от ку-
пувачите, съветват 
експерти. Според тях 
санирането на едно 
жилище спестява до 
1000 евро.

З а п о ч в а  с т р о -
ежът на 50 нови къщи 
в ромската махала на 
квартал „Изток” в Па-
зарджик. Това съобщи 
главният архитект на 
общината Кръстьо 
Танков. Строежът на 
новите къщи за бези-
мотни роми е в рам-
ките на двустранно 
споразумение между 
община Пазарджик и 
Министерството на 
регионалното разви-
тие и благоустрой-
ството и ще струва 
около 450 хил. лева. Но-
вите 50 жилища са за 
60 ромски семейства. 

Елица Илчева

Петър Димитров

Уникалното съчетание на източно изкуство и тракийска култура е в основата на архитектурната концепция на инвеститорите
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Бъдеще за енергийното 
производство 
66 491 830 евро са предвидени за развитие на 
енергетика от възобновяеми източници (ВЕИ)

Екоенергетиката из-
ползва ресурсите на пла-
нетата, но запазва и съх-
ранява околната среда. 

В България има някол-
ко кредитни линии, кои-
то съдържат грант от 
международен фонд „Коз-
лодуй”. Покриват се 20% 
от инвестицията, а ЕБВР 
отпуска средствата чрез 
шест български банки. 

Чрез фонд „Козлодуй” 
може да се кандидатства 
с проекти за подобряване 
на енергийната ефектив-
ност и ВЕИ в индустри-
алното производство и 
бита. 

Освен него средства 
за енергийни и ВЕИ про-
екти предлагат Кохези-
онният и структурните 
фондове на ЕС и Европей-
ският фонд за регионално 
развитие. 

Програмите на Евро-
пейските общности също 
са предвидили средства 
по многогодишна програма 
„Интелигентна енергия за 
Европа”. 

Европейският съюз ин-
вестира милиарди евро за 
развитие на зелени тех-
нологии и само за Бълга-
рия са предвидени до 2013 
г. над 2,822 млрд. евро за 
инвестиране в проекти, 
чието изпълнение е тясно 
свързано с опазването на 
околната среда. 

България ще получи 
европейски средства по 
десет направления. Най 
много - 934 903 309 евро, 
се отделят за водния сек-
тор. За „Управление на 
отпадъците" са предвиде-
ни 300 521 138 евро, а за 
„Енергийна ефективност и 
управление на енергията” - 
125 619 935 евро. 

66 491 830 евро са 
предвидени за развитие на 
енергетика от възобновя-
еми източници (ВЕИ).

Средства ще получим 
от различни фондове на 
ЕС, от двустранно съ-
трудничество и инициати-
ви и парите са предвидени 
за подпомагане на общин-
ски и държавни структури, 
както и за развитието на 
инвестиционни проекти в 
частния сектор. 

Основните области в 
енергийния сектор, в ко-
ито ще бъде необходимо 
да се вложат усилия, за да 
има видими резултати, са 
газификация, възобновяеми 
енергийни източници и 
енергийна интензивност. 

Европейският съюз 
дава добри юридически, 
икономически и техноло-
гични възможности за уве-
личаване на инвестициите 

във ВЕИ, като една основ-
на част е добиването на 
енергия чрез фотоволта-
ични електрогенератори. 

Условията за изкупува-
не на енергията, произве-
дена от ВЕИ източници, 
са изключително изгодни: 
на практика електричест-
вото от тези източници 
се изкупва 100% без огра-
ничения, и то за немалък 
времеви период.

Но има и трудности. 
Все още е много скъпо 
използването на ВЕИ, 

дори когато се използва 
безплатната енергия на 
вятъра или слънцето. В 
България никъде още не 
се произвеждат фотовол-
таични клетки, което оз-
начава, че внасянето им 
оскъпява допълнително 
процеса и затруднява ин-
веститорите.

Цени и субсидии  

на енергия от ВЕИ

Цените за изкупува-
не на енергия съгласно 
действащото законода-
телство в България са: 

- За фотоволтаични 
системи с мощност до 5 
кWh: 0,782 лв. без ДДС за 
кWh. 

- За системи, по-го-
леми от 5 kWp: 0,718 без 
ДДС за kWh. Срокът за из-
купуването на енергията 
по преференциални цени 

по закон е 25 години, а за 
тока от вятърните - 15 
г., при закупна цена от 9 
евроцента за кWh. За го-
репосочения период обик-
новено бележат растеж. 

Българското прави-
телство е приело предло-
жението на ЕК в мярката 
„Достъп до устойчиви и 
ефективни енергийни ре-
сурси” да бъдат включени 
инсталации с използва-
не на ВЕИ. Слънцето е 
най-природосъобразният 
възобновяем източник и 

затова от есента на 2007 
г. проекти за използване 
на слънчевата енергия 
приоритетно се субсиди-
рат от Европейския съюз. 
Действащите субсидии 
от 2004 г. в размер на 20% 
от инвестицията за фо-
товолтаичните проекти 
се получават директно от 
банките. 

За територията на 
България инвестицията в 
100 кW, монтирана на под-
ходящ терен, струва меж-
ду 350 хил. и 650 хил. евро, 
в зависимост от вида на 
панелите. За да е ефек-
тивно производството и с 
добра цена на инсталаци-
ята, е необходим правилен 
избор на фотоволтаици-
те. Слънчевата енергия е 
изключително рентабилна 
за България и заради голе-
мия брой слънчеви часове 
(към 2300) за година.

И з -
ползва-
н е т о 
на слън-
ч е в а т а 
енерги я 
има  до -
бри пре-
димства, 
сред тях 
с а  ф а -
ктът, че 
слънцето 
е безпла-
тен и не-
изчерпаем 
е нер г ие н 
източник. 

И м а 
д ъ р ж а в -
но  гаран -
т и р а н о 
25-годишно 

изкупуване на произ-
вежданата енергия 
на преференциална 
висока цена. 

Ползването на 
слънчева енергия е 
субсидия и инвес-
тиция с къс срок за 
възвръщането им. 
Опростеното из-
граждане на обек-
тите е с бърз мон-
таж и минимални 
експлоатационни 
разходи. Има добри 
възможности за ли-
зингово закупуване 
без банкови обез-
печения и допъл-
нителни финан-
сови поощрения 
( ч р е з  про да ж -
бата на зелени 
сертификати) за 
произвежданата 
екологично чис-
та енергия след 
2010 г. Фотовол-

таичните паркове могат 
да работят автоматично 
и чрез дистанционно упра-
вление на съоръженията 
им от електроразпреде-
лителното дружество. Те 
нямат постоянен техни-
чески персонал. Експло-
атационните гаранции 
на фотоволтаичните съ-
оръжения са 20-30 години. 
Няма други енергийни съ-
оръжения с толкова дълги 
гаранции. Остава всички 
добри пожелания да ста-
нат реалност в България...

Биогоривата – пречки 

вместо преференции

Засега страната ни 
изостава в производство-
то на биогорива. Няма ре-
ално подпомагане на този 
бизнес на държавно ниво, 
освен това биогоривата 
са обложени с акциз. 

България като член на 
ЕС би трябвало да изпъл-
нява единната европейска 
програма. Целите в тази 
програма са до 2020 г. ВЕИ 
да заемат 20% от цялата 
енергия за промишлени и 
битови нужди на страна-
та. Засега тази страте-
гия е в сферата на пожела-
нията, защото се нуждае 
от няколко закона, които 
да я подпомогнат и да об-
лекчат функционирането 
на възобновяемите енер-
гийни източници. 

ЕК предложи неотдав-
на своята стратегия и за 
биогоривата. Идеята е те 
да заемат 10% от общото 
потребление на бензин и 
дизел. Тази стратегия е 
трудно приложима в Бъл-
гария, въпреки че е в осно-
вата на Закона за възобно-
вяемите и алтернативни 
енергийни източници и 
биогоривата. 

ЕК предложи биогоривата да заемат 
10% от общото потребление на 
бензин и дизел.

Дария Захариева

Условията за изкупуване на енергията, 
произведена от ВЕИ източници, са 
изключително изгодни.
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Областното представителство на КСБ - 
Варна и Община Варна за един по-красив град

В Община Варна съ-
трудничеството с Кама-
рата на строителите в 
България, и в частност с 
местното й подразделе-
ние в лицето на г-н Ва-
лентин Вълев, е на добро 
равнище. Това е мнението 
на зам.-кмета по архи-
тектурата Вили Жечев. 
През изминалата година 
са проведени няколко сре-
щи между екипа на кмета 
на Варна Кирил Йорданов 
и местните строители. 
Обсъдени са много нале-
жащи проблеми, свързани 
с дейността на Камарата, 
с нейното структуриране 
и възможността за подо-
бряване на взаимоотно-
шенията по отношение 
на регулиране на админи-
стративното обезпече-
ние на Общината за наме-
ренията на инвеститори 
към самите строители. 
На срещите кметът е по-
ставил проблемите, които 
се отнасят и за визията 
на града. Основните от 
тях са обезпечаване на 
строителните площад-
ки като охрана за реална 
безопасност на населени-
ето, защото голяма част 
от тях са в зони, където 
има интензивно движение 
на автомобили и на граж-
дани, спазване на графика 
на движение на тежки-
те строителни машини, 
които пренасят бетон и 
строителни материали, 
спазване на сроковете, 
които се поставят зара-
ди активния летен сезон 
от 1 юни до 15 септември. 
„В този дух на сътрудни-
чество много от пробле-
мите бяха решени, като 
всяка от страните раз-
бра какво трябва да се 
прави, за да стане градът 
ни по-хубав и как в също-
то време ние да помогнем 
на строителния бранш и 
техните строителни на-
мерения.”

Вследствие на добро-
то сътрудничество между 

Община Варна и Област-
ното представителство 
последните години нару-
шенията от страна на 
фирмите в бранша за сро-
ковете и замърсяването 
са изключително малко, 
дори са прецедент. Звучи 
твърде розово и красиво, 
но е факт. В общината 
са реализирани обекти в 
пътното и във високото 
строителство, като там 
са били ангажирани фирми 

от строителния 
бранш. „Нашата 
основна задача 
е изграждане на 
инфраструкту-
ра, осветление, 
водопровод, ка-
нализация, пътно 
строителство, 
вертикална сиг-
нализация и мно-
го  малко  като 
обем надземно 
строителство, 
и по-конкретно 
спортни съоръ-
жения, спортни 
зали,  ремонт и 
реконструкция на 
детски развлека-
телни центрове, 

парково строителство.” 
Варна е динамично разви-
ващ се град и като всеки 
един такъв, той е мно-
го привлекателен откъм 
частни инициативи. До-
сега във Варна има реа-
лизирани два големи мола, 
строят се още няколко, 
независимо че в момента 
има стагнация. На този 
етап няма реално спрян 
обект, което означава пус-
нато писмо до Общината 

за спиране на обекта.
Във Варна има един 

положителен момент, кой-
то е факт от 4-5 години. 
Работи се на базата на 
публично-частното парт-
ньорство. В сферата на 
образованието има кон-
кретни примери за това. 
Общината представя те-
рен на строителни фирми, 
които вместо да запла-
щат тези терени, спаз-
вайки законодателството, 
изграждат детска гради-
на например, а в близост 
до този обект фирмата 
изгражда своята сграда. 
„Това според нас е положи-
телно и за двете страни, 
защото Общината няма 
средства да обхване необ-
ходимостта от постро-
яването на достатъчно 
детски градини, а така те 
са факт при едно разумно 
договаряне.” 

В условията на све-
товната финансова криза 
Общината е разработила 
антикризисна програма 
за подпомагане на фирми-
те в строителния бранш. 
По разпореждане на кме-
та Кирил Йорданов са 

предвидени срещи, които 
предстоят. „Изготвени са 
предложения, но искаме да 
ги обсъдим заедно с пред-
ставителите на камара-
та. До месец ще проведем 
срещата, за да видим как 
можем да си бъдем полезни 
в зависимост от ситуаци-
ята в момента, въпреки че 
и на Общината ще е труд-
но, защото бюджетът е с 
30-40% по-малко от мина-
логодишния.”

Като приоритет кме-
тът на Варна ще заложи 
на инфраструктурните 
обекти, с които да се под-
помогне строителният 
бранш. Ще бъдат отделени 
и 150 хил. лв. за саниране, 
реставрация и реконструк-
ция на един от известните 
археологически паметници 

- малките римски терми. 
Това ще стане след обявя-
ване на малка обществена 
поръчка, за да бъде спазен 
законът и термите да ста-
нат наистина привлекате-
лен обект в сферата на ту-
ристическия бизнес. През 
последните години поли-
тиката на кмета и неговия 
екип е да развива в макси-
мална степен построява-
нето на спортни площадки 
с футболни, баскетболни, 
волейболни игрища, които 
работят до късно вечер, за 
да могат работещите да 
ги посещават. „Смятаме, 
че това е една добра пре-
венция срещу пороците на 
новото време.” Съвместна 
благотворителна дейност 
между ОП - Варна и Община 
Варна е реставрирането на 
църквата „Свети Прокопи”. 
Това е първият голям храм 
след Освобождението, в 
който много строителни 
фирми извършват ремонт-
ни дейности на чисто бла-
готворителна основа. „Има 
и други такива примери на 
благотворителност и дай 
боже, те да се множат. 
Участва се и в благоустро-
яването и на някои по-малки 
паметници, но аз вярвам, че 
при по-добри икономически 
условия фирмите ще могат 
да отделят и повече сред-
ства и усилия, защото на 
този етап и при тях стои 
въпросът за оцеляване.” 

Приоритетите в раз-
витието на отношенията 
между бранша и местна-
та власт е поддържане-
то на тясна връзка, но 
не само на базата на кон-
кретни инициативи, а и 
в сферата на експертни 
консултации по отноше-
ние на необходимостите 
на града.

„За мен честотата на 
срещите не е важна, а е 
важна конкретиката в 
действията. Да се офор-
мят конкретни групи, ко-
ито да работят в сфера-
та на публично-частното 
партньорство”, обобщи 
арх.  Жечев.

Венелин Жечев е 
роден на 8 май 1950 г. 
в Добрич. Завършва 
архитектура във 
ВИАС през 1974 г. Бил 
е главен архитект, 
а по-късно и кмет на 
Добрич, след това 
е главен архитект 
на Областния 
съвет - Варна, и зам. 
областен управител. 
От 1999 г. е 
директор на дирекция 
„Архитектура и 
благоустройство" 
при Община Варна. 
Носител е на 
доста отличия, 
сред които „Златна 
значка" на Съюза 
на архитектите в 
България, награда 
„Варна", „Архитект 
на годината". Има 
реализирани проекти 
в България, Русия и 
Чехия. Автор е на 
проекти по жилищна 
архитектура, 
обществени сгради, 
градоустройство, 
интериор и синтез 
с монументално-
декоративни 
изкуства.

Явор Симов

Зам.-кмет по архитектурата арх. Венелин Жечев   Снимки авторът

Информационна трудова борса

На 25 април 2009 г. в 
Берлин и на 26 април 2009 
г. в Мюнхен ще се проведе 

информационна трудова 
борса, организирана от 
Министерството на тру-

да и социалната политика 
(МТСП) за българските 
студенти, абсолвенти, 
специализанти, докто-
ранти и млади специали-
сти, учещи и работещи 
в Германия. За участие 
в срещата са поканени 
представители на рабо-
тодателски организации 
от България, както и на 
Камарата на строители-
те в България. 

Предвижда се по вре-
ме на работната сесия на 
борсата да се предостави 
възможност на предвари-
телно заявилите своето 
участие работодатели да 
извършат пряко договаря-

не с българските абсол-
венти и специалисти, кои-
то желаят да се завърнат 
в България 

Работодателите, кои-
то не могат да осигурят 
свой представител на 
борсата, могат да от-
правят своите заявки за 
намиране на кандидати за 
работа до „Строителен 
пазар на труда” ЕАД – дъ-
щерно дружество на КСБ, 
специализирано в извърш-
ването на посредническа 
дейност по наемане на ра-
бота. Заинтересованите 
физически и юридически 
лица могат да получат 
допълнителна информация 

относно условията и реда 
за ползване услугите на 
дружеството на тел. 806 

29 39, GSM 0878401438, 
е-mail: spt_ead@ksb.bg или 
galexandrova@ksb.bg
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Оптимист съм за ефекта 
от кризата

Николай Галчев:

Г-н Галчев, вие управля-
вате холдинг с 20 фирми, 
какви са очакванията ви 
за бизнеса през 2009 г.? 

Очаквам настоящата 
година да бъде критична 
за развитието на бизнеса 
в много отрасли, защото 
свиването на пазарите не-
минуемо води до повишава-
не на конкуренцията. Спе-
циално в сектора, в който 
работят компаниите от 
„Галчев холдинг”, има мно-
го критерии за това една 
фирма да бъде конкуренто-
способна. Всички, които не 
успеят да отговорят на 
тези критерии, ще бъдат 
изхвърлени от пазара. В 
този смисъл кризата ще 
има благотворен, оздрави-
телен ефект, защото ще 
изчисти до голяма сте-
пен пазара от нелоялната 
конкуренция и от онези 
предприемачи, които пред-
лагат некачествена про-
дукция.

Притеснен ли сте от 
идващата криза?

Всичко е въпрос на 
комплексна оценка. Сегаш-
ната ситуация на пазара 
може да притисне голяма 
фирма, която е инвести-
рала в дълготрайни акти-
ви и които в момента й 
тежат, тъй като не може 
да ги използва ефективно. 
Малките фирми са по-гъв-
кави, при големите проце-
сите на преустройства са 
по-бавни. Въпреки това аз 
съм един от малкото опти-
мисти. В тежка ситуация 
сме не само ние, а и цели-
ят свят. Оптимист съм 
обаче, че оздравителният 
ефект на кризата ще е по-
силен от финансовия.

Как спадът на цените 
на жилищата се отразява 
на строителите?

Спадът е с разнопосо-
чен ефект - много компа-
нии избират нови схеми за 
продажбите, включително 
сваляне на цените. Дру-
ги, сред които сме и ние, 
не намаляват цените, но 
предлагат повече неща на 
същата цена. Не са малко 
и онези строителни фирми, 
които правят преориента-
ция от високото строи-
телство към инфраструк-
турния сектор, където в 
момента се разработват 
изключително много про-
екти. Както вече казах, 
кризата ще ни направи по-
гъвкави.

Вие сте председател 
на най-голямата секция в 
Камарата и поне според 
информацията в сайта на 
КСБ - най-активни. Какво 
свършихте за времето 
от структурирането си 
досега?

На 11 декември 2008 г. 
се проведе първото учреди-
телно заседание на секция 
„Високо строителство”. На 
него се взеха няколко важни 
решения - да се изработи 
проектоправилник за дей-
ността на секция „Високо 
строителство”, който да 
се дискутира и приеме на 
следващото заседание на 
секцията. Към председа-
теля на секцията да бъде 
сформиран съвет, подпо-
магащ  дейността му да 
се разработят „ориенти-

ровъчни” цени за високото 
строителство. На засе-
данието се дискутираха 
и други проблеми, стоящи 
пред секцията. На 4 фев-
руари 2009 г. се проведе 
и заседание на председа-
телския съвет, на което 
бяха приети изработените 
„ориентировъчни цени”.

Защо е важно да има 
такива цени и как са 
сформирани те?

Някои от възложители-
те, в стремежа си да реа-
лизират по-големи печалби 
или да спестят някой лев, 
сключват договори на зна-
чително по-ниски от ре-
алните цени. Това обаче 
автоматично води или до 
прекомерно удължаване на 
срока, или до допълнител-
но договаряне и връщане 
отново на реалните цени 
или дори на по-високи. И 
в двата случая губещи са 
двете страни – и строи-
телят, и възложителят.  
Те служат за ориентир на 
възложителите за състо-
янието на пазара у нас, 
като трябва да се повто-
ри - те са ориентировъчни 
за средностатистическа 
сграда. Основават се на 
анкета, изготвена от КСБ 

и реализирана с помощта 
на областните предста-
вителства.

Кои са основните про-
блеми на строителите 
във вашата секция?

Основно проблемите са 
свързани с банковия сектор 
при кредитирането на нови 
проекти. Отделно трябва 
да се обърне сериозно вни-
мание на повишаването на 
професионалната квалифи-
кация на човешкия ресурс 
в сектора и намаляване на 

текучеството.
Има и други проблеми, 

които оказват силно влия-
ние върху условията ни на 
работа, например между-
фирмената задлъжнялост, 
нуждата от по-голям „ад-
министративен капаци-

тет” на работещите в 
държавната и общинската 
администрация, липсата на 
изцяло хармонизирана нор-
мативна база, съобразно 
изискванията на бранша, 
тежките регулаторни ре-
жими, взаимоотношенията 
с ЕРП-тата и ВиК друже-
ствата, липсата на меха-
низъм за предотвратяване 
на „дъмпингови цени” при 
договарянето на обекти.

Всички тези проблеми 
не са нерешими, но ако вли-
яят по-малко върху нашия 
труд, ще спечелят всички 

– предприемачите и строи-
телите, бъдещите обита-
тели на нашите обекти и 
общините, които ще полу-
чат нова инфраструктура 
около новите сгради.

Наскоро вашият син 
Любомир Галчев изрази 
мнение пред медиите, че 
сега е моментът хората 
да купуват жилища. Това 
означава ли, че в момента 
цените са паднали на най-
ниската си точка?

Аз не съм експерт в об-
ластта на продажбите, за-
това имам експерти в еки-
па, но като предприемач 
мога да ви кажа, че не може 
да се говори за най-ниска 
точка. Има оптимална 
цена, а това означава, че 
човек може да намери на-
истина добро качество на 
разумна цена. Затова сега 
е моментът да се купува. 

В почти всяка от по-
следните години вие пе-
челите достоен приз. Ми-
налата година сте избран 
за личност на годината в 
строителния бранш. Сега 
грабнахте наградата за 
офис сграда на годината. 
Чувствате ли се наисти-
на №1?

Всяка награда в стро-
ителния бранш се печели 
с много усилия и благода-
рение на труда на много 
хора, които успяваш да 
сплотиш около себе си. 
Изпитах удовлетворе-
ние от факта, че колеги, 
журналисти и обществе-
ници са оценили моя вече 
15-годишен труд. Но това 
е и отговорност, която 
трябва да носиш наред с 
другите си отговорности. 
Смятам, че бих се чувст-
вал №1, когато след време 
погледна назад и направя 
равносметка на живота 
си и изпитам задоволство, 

но засега не се чувствам 
така.

Случайност ли е, че 
се захванахте със строи-
телство и как увлякохте 
в бизнеса цялото си се-
мейство?

Пътят на човека е 
предначертан и в това 
няма нищо случайно. Да, 
в началото сигурно по ин-
туиция съм се насочил към 
строителната професия. 
Не съм мислил дали тряб-
ва да стана строител, или 
не. Днес мога спокойно да 
кажа, че строителството 
е моето призвание. Оби-
чам професията си заради 
самия акт на съзидание-
то, на вдъхване на живот 
на сградата, пътя, инфра-
структурата. Усещането 
е невероятно, само човек, 
който някога е строил, го е 
изпитвал. Ако сега отново 
трябва да избирам, пак ще 
се спра на тази професия. 
Вероятно тази моя убеде-
ност е причината семей-
ството ми да върви заедно 
с мен. 

В сайта на вашия хол-
динг е написано, че еки-
път ви е обединен около 
идеята, че призванието 
на строителите е да съз-
дават материална култу-
ра за поколенията, като 
следват духа на старите 
майстори и го съчета-
ват с най-новите техно-
логии и материали. Кога 
България ще влезе във 
времето, когато всеки 
строител ще приема ва-
шето верую за мисия?

С оглед на сегашна-
та ситуация мисля, че е 
съвсем близко. През по-
следните няколко години 
се появиха над 5 хиляди 
фирми, но голяма част от 
тях свалиха критериите 
за професионализъм и ка-
чество. Допусна се мно-
го некачествено строи-
телство. Сега битката 
за вниманието на клиен-
тите ще се води не от 
бързото строителство, 
а от качественото. Це-
нени ще бъдат сградите 
символи, които след 50 
или 100 години ще бъдат 
все още привлекателни и 
удобни. 

Коя е сградата, която 
мечтаете да построите?

Д о  гол я ма  с те п е н 
„сградата на мечтите ми” 
е сбор от самото здание 
като конструкция и из-
пълнение и неговата ус-
тойчивост във времето, 
неговата смислова връзка 
с хората, които го оби-
тават, с мястото, на ко-
ето се намира. Много от 
мечтите ми за идеалната 
сграда са намерили реали-
зация в някои от изпълне-
ните от нас обекти, други 
все още предстоят.

Инж. Николай Галчев е 
строителен инженер 
с над 25-годишен 
опит в областта 
на строителното 
предприемачество. 
Роден е в Добринище. 
През 1981 г. 
постъпва на работа 
в ГУСВ, където 
постепенно изпълнява 
длъжностите 
технически 
ръководител на 
обект, ръководител 
производствена 
база, главен инженер, 
мениджър „Проекти”. 
Първата си 
собствена компания  
ЕТ „Николай Галчев“ 
създава през 1993 г., 
след което поставя 
последователно 
началото на „Галчев 
и ко“ ООД и „Галчев 
инженеринг груп“ АД - 
Благоевград. От март 
2007 г. е регистрирал 
"Галчев холдинг" АД от 
16 дъщерни  фирми, 
специализирани в 
извършването на 
различни дейности 
и услуги. В момента 
фирмите в холдинга 
са 20.

Тепърва ще ценим сградите символи! 
Обичам професията си, защото е на 
съзиданието.

„Офис на годината 2008”

Бизнес сграда „Галчев 
холдинг”, която спечели 
престижната награда 
„Офис на годината 2008”  
е разположена на бул. 
„Илиянци“. Изградена е 
върху терен от 13 606 м2, 
като логистичен център 
за компаниите в холдинга 
и модерна офис сграда. 
На застроена площ от 
490 м2 е построена разгъ-
ната застроена площ от 
3 550 м2, която осигуря-
ва 120 самостоятелни 
работни места. Поради 
корпоративната функция 
на сградата и желанието 
да се създаде комфорт за 
обитателите є, е предви-
дено една част от сгра-
дата да изпълнява социал-
ни функции. 

Сградата е 7-етаж-
на, включваща партер, 5 
офисни етажа, етаж със 
заседателни зали, техни-

чески етаж и сутерен. На 
партерния етаж е разполо-
жен още кафе-бар, който оси-
гурява комфорта на обита-
телите при отсъствието 
на подходяща инфраструк-
тура за хранене извън офиса.  
Вертикалните комуникации 
са стълбищна клетка с дву-

раменна стълба и хидравли-
чен асансьор, обслужващи 
всички етажи. Сградата е 
проектирана и изпълнена 
така, че да спестява енер-
гия. Внедрена е система 
за управление на сградата 
(BMS), която подпомага 
енергоспестяването.

Елица Илчева

Снимка Камен Влахов
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Георги Сотиров

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО – БУРГАС

Морето, ах, морето...
Преди да започнем разгово-

ра с шефа на Областното 
представителство на КСБ 

в Бургас, един телефонен 
звън и последвалият раз-
говор донесоха очаквана 

много добра новина. Внуч-
ката на Димитър Янакиев, 

ученичка в шести клас, явно 
на „ти” с математиката, 
му се обади, че се е класи-

рала за участие в световна 
олимпиада по математика 
в Йоханесбург (друга група 
български деца са се класи-
рали за подобно състезание 

в Хонконг…).

Д. Янакиев:
Е, очаквах успех, ама 

чак Йоханесбург... (засми-
ва се). Отлична ученичка 
е внучката, моя и на роди-
телите си гордост. Явно 
наследствените гени са 
си казали думата. И аз 
обичам точните науки. 
Независимо че завърших 
института по-късно от 
съвипускниците си от 
техникума! А причината 
е позната на всеки от 
нашия бранш - започваш 
работа, издигат те на по-
отговорна длъжност, ин-
тересни обекти и... Така 
след техникума работих 
6-7 години във Варна, по-
сле още толкова в Бургас 
– най-вече като групов 
технически ръководител. 
Установихме се накрая в 
Бургас, започна и разви-
тието ми – директор, 
генерален директор на 
строителството в Бур-
гас някъде докъм 1992 г.  

Тук Янакиев си припом-
ня разните структурира-
ния и преструктурирания 
на отрасъл „Строител-
ство” в региона докъм 1993 
г., когато напуска държав-
ната работа по собстве-
но желание и започва час-

тен бизнес в областта на 
строителството. Тогава 
създава и фирмата си. 
Първоначално е едноличен 
собственик, а сега „Мидея” 
е семеен холдинг, който се 
управлява от него, съпру-
гата му, дъщерята и зетя.

Д. Янакиев:
Съпругата ми през це-

лия си живот се е занима-
вала със строителство, 
по-точно - в областта на 
организацията на стро-
ителството. Дъщерята 
пък завърши висшето си 
образование в УАСГ, спе-
циалност ПГС, холдингът 
е семеен, с осем фирми, 
някои са в областта на 
промишленото производ-

с т в о , 
други - в 
с т р о -
и т е л -
ството. Зет ми е елек-
троинженер, завършил е 
МЕИ, има и висше образо-
вание по икономика. През 
последните две-три годи-
ни в нашата фирма, една 
от големите в страната, 
работеха до 1900 души! В 
момента са около 1000 – 
строителството доста 
понамаля, някои от обек-
тите спряхме, другите са 
пред завършване

Разговорът ни е пре-
къснат от една от напо-
ристите служителки в 
офиса (както разбирам, 

по нетърпяща отлагане 
оферта), но пък използ-
вам паузата да поразгле-
дам кабинета на Янакиев. 
Офис сградата на холдинга 
се намира в самия център 
на Бургас, построена е 
от „Мидия” и е образец на 
класическото разбиране 
за офис сграда. Неговият 
кабинет – функционален, 
с няколко обособени къта. 
От статуетката над един 
от тях разбирам, че Дими-
тър Янакиев е удостоен 
с наградата „Личност на 
годината - 2007”. Призът 
е на фондация „Европейски 
инициативи” и се присъжда 
за изключителен принос за 
развитието на туристи-
ческото строителство 
на територията на общи-
на Несебър и българското 
Черноморие. 

Забелязвайки интереса 
ми към наградата, Янакиев 
парира въпроса ми...

Д. Янакиев:
Много вода изтече 

от 2007-а... Поне на нас, 
строителите, така ни 

се струва. Има криза. 
Всички се опитваме да 
даваме някакви рецепти 
как да излезем от нея, но 
за съжаление, ако някой 
можеше да даде точната 
рецепта или да предвиди 
тази криза, нямаше да се 
стигне до нея. След като 
световни лидери, светов-
ни икономисти, полити-
ци, политолози и т.н. не 
съумяха по-навреме да я 
усетят, да предупредят, 
то за нас остава, все-
ки в рамките на своето 
си русло, своята фирма, 
своето семейство, да си 
прави съответните изво-
ди как и по какъв начин да 
прави така, че да мине с 
по-малко загуби през тази 
криза.

Като членове на Кама-
рата на строителите в 
България, ние от Област-
ното представителство 
- Бургас, бяхме едни от 
първите, които разрабо-
тихме антикризисна про-
грама още през октомври 
м.г. Някои от нашите из-
води послужиха за основа 
и на антикризисната про-
грама на КСБ като цяло. 
Успяхме да предвидим 
някои неща, с които и се 
съобразихме в дейността 
си. Основните неща, вър-
ху които акцентирахме, 
и за които посъветвах-
ме нашите фирми, бяха 
свързани преди всичко с 
оптимизиране на разхо-
дите за производство, за 
да можем оттам да нама-
лим себестойността на 
продукцията и да бъдем 
по-конкурентни на паза-
ра. И разбира се, набле-
гнахме и на качеството, 
на неговото значително 
подобряване!

Не е тайна, че на обек-
тите ни, не само в нашия 
холдинг, при недобро син-
хронизиране на фирмите 
подизпълнители някои ра-
боти сме ги правили и по 

два пъти! А това води до 
повишаване на разходите, 
отразява се върху крайна-
та цена на продукта, кое-
то пък рефлектира върху 
джоба на потребителя. 

Другото, квалифика-
цията на кадрите. Много 
е важна, и опитните коле-
ги от бранша осъзнават 
това! Квалифицираните 
работят и по-качестве-
но, и по-бързо. Цената 
на техния труд е висока, 
но отнесено към край-
ния продукт, с всичките 
плюсове и минуси, има 
смисъл от постоянното 
квалифициране на хората. 
Разходите се връщат. И 
затова една от личните 
ми амбиции в този сложен 
период от развитието и 
на страната, и на света, 
е свързана именно със за-
пазване на качествените 
професионалисти – и от 
управленския, и от изпъл-
нителския състав, чрез 
непрекъснатото им про-
фесионално израстване! 
Кризата все пак ще пре-
мине. И ако си разгонил 
хората си, какво ще ста-
не с бизнеса ти?...

Тук се съгласяваме, че 
световната финансова 
криза застигна строител-
ния бизнес, а за бургаския 
регион тя наложи и своите 
особености. Те са свърза-
ни преди всичко с факта, че 
крайбрежните селища през 
последните 10-15 години се 
развиха особено бързо – 
при това не само покрай 
изграждането на жилища, 
хотели, ваканционни сели-
ща, пътно строителство, 
но и производства, пряко 
или косвено свързани със 
строителството. Високи-
те темпове на нараства-
не на изпълнените обеми 
строително-монтажна ра-
бота превишиха годишни-
те темпове на икономиче-
ско развитие на страната, 

66-годишният 
Димитър Янакиев 
е собственик и 
главен изпълнителен 
директор на „Мидия” 
ЕАД. Трудовата си 
биография пише 
твърде отрано – още 
през 60-те години, 
първо като работник, 
после завършва 
средно образование 
в техникум по 
строителство, 
работи като 
технически 
ръководител 
по строежите, 
завършва задочно 
висше образование 
по организация на 
производството в 
строителство във 
ВИНС – Варна. 



13СТРОИТЕЛКСБпетък, 24 април 2009

а готовата строителна 
продукция превиши плате-
жоспособното потреби-
телско търсене. Към това 
прибавяме и оттеглянето 
на някои външни инвести-
тори, чиито инвестицион-
ни намерения за бърза въз-
връщаемост на вложените 
средства се отдалечиха 
във времето.

Д. Янакиев:
Всичко това е вярно и 

затова ние изработихме 
антикризисна програма 
на холдинга. Първият ак-
цент поставихме на до-
брото взаимодействие 
между отделните фирми, 
взаимното подпомагане 
на тяхната работа, тър-
сенето на тясно взаимо-
действие с общините. 
Ние сме първите, които 
подписахме меморандум 
с крайморските общини, 
където набелязахме съ-
ответни мерки и меро-
приятия за взаимопомощ. 
Нещо повече, инициатори 
сме на идеята „Да помог-
нем на своя град”, което 
за нас означаваше да на-
правим дарения и на об-
щини, и на детски домове, 
и на градини. Направихме 

го, ще го правим и в бъ-
деще. 

За съжаление обаче 
пари от ЕС трудно сти-
гат до нашия регион. Тук 
особеното е, че сме съ-
средоточили усилията си 
в изграждането на обек-
ти от хотелската инфра-
структура – ваканционни 
селища, хотели, които са 
с частни инвестиции, и 
български, и чуждестран-
ни. Това, разбира се, съз-
дава благоприятни усло-
вия за работа на нашите 
фирми. Вероятно някакво 
влияние оказва и това, че 
черноморските общини 
са по-богати в сравнение 
с другите от вътреш-
ността на страната. В 
този смисъл насочване-
то на европейските пари 
към по-слабо развитите 
региони може да се раз-
бира като идея на пра-
вителството и другите 
държавни органи към 
едно своеобразно равно-
правие, равнопоставяне. 
Насочване на средства 
към общини, които имат 
по-малки възможности да 
реализират съответни 
проекти.

Тази тема дискутирах-
ме и в офиса на Областно-

то представителство на 
КСБ. С инж. Дамян Камбу-
ров и инж. Тонка Каравидо-
ва стигнахме до извода, че 
един от успешните ходове 
е стабилизиране участие-
то на фирмите, членове на 
бургаското Областно 
представителство на 
строителния пазар (а 
те са 163, като в ре-
гистъра са 504 фир-
ми...) чрез повишаване 
на тяхната конкурен-
тоспособност и дове-
рие сред потребители-
те на техния продукт.

Д. Янакиев:
Моето мнение, 

като председател на 
Областното пред-

ставителство на КСБ, е, 
че в някои от големите 
проекти, които се пред-
лагат на търговете, кри-
териите, на които тряб-
ва да отговорят нашите 
фирми, не са равнопоста-
вени с чуждестранните 
по редица показатели. 
Поставят се прекомерно 
високи прагове в някои 
от условията, които не 
са във възможностите 
на българските фирми. 
Ще ви дам два примера, 
които са нарицателни за 
това как не трябва да се 
подхожда към търгове-
те! Пречиствателните 
станции за отпадни води, 
които се изграждат в 
България, са по силите и 
възможностите на поне 
най-малко 100 наши фир-
ми! Пречиствателната 
станция не е сложно съ-
оръжение от наша гледна 
точка, на строителите! 
Изграждането на такъв 
обект за един средногра-
мотен човек в областта 
на малко по-ефективните 
технологии не предста-
влява никакъв, ама ника-
къв проблем. Проблем са 
поставените условия! 
Например изискването 
фирмата кандидат за по-
следните две години да 

е построила две такива 
съоръжения! Е, колко та-
кива станции има в ця-
лата страна? И те, поне 
за големите градове, са 
строени по времето на 
социализма. Новите? Те 

са тук-там... Няма как 
някой от нас да отгова-
ря на условието, просто 
защото през последните 
20 години такива обекти 
се броят на пръстите 
на едната ръка! Така на 
нашия пазар се намесиха 
чужди фирми, дотирани 
от държавите си, с поня-
колко такива станции в 
страните си и ето - паза-
рът е завладян! А ние сме 
отрязани.

Странното е и друго 
– самите „победители” 
не ги изграждат, строим 
ги пак ние, но като подиз-
пълнители! И съответно 
голямата печалба излиза 
зад граница, защото те 
работят по европейски 
цени, т.е. проектът се 
оценява по европейските 
цени, а на нашите подиз-
пълнители се плаща по за-
нижените нашенски цени.

Същото е и при някои 
от водните проекти – 
водопроводи, колектори, 
канализации и т.н., което 
също се дава на чужди 
фирми. Отговорите на 
високопоставените наши 
държавници – министри и 
други, са, че те ще ги из-
пълнят по-добре, което 
не е така. И друго, че те 
били давали кредити за за-

купуването на основните 
материали. 

Аз не съм съгласен с 
тази постановка за кре-
дитите. Разговарял съм 
с много от нашите мени-
джъри. Когато се сключ-
ва договор за европроект 
или по някаква държавна 
или общинска поръчка, 
банките са готови да да-
ват кредити, разбира се, 
при определени условия, и 
после, когато парите от 
програмата пристигнат, 
фирмата ще може да си 
върне кредита. Разбира 
се, тук и поведението на 
банките не е адекватно, 
лихвите им са необосно-
вано високи, докато чуж-
дите участници, с мощни 
лобита в страните си, и 
кредити лесно получават, 

и държавата им помага.
Затова за нас оста-

ва ролята на подизпъл-
нители.

Опитваме се да откри-
ем перспективите пред 
строителния бранш в ус-
ловията на криза. Какво би 
се случило след два-три, 
след шест месеца? Обеди-
няваме се около идеята, че 
лидерите на най-големите 
страни в света, на най-го-
лемите икономики в света, 
трябва преди всичко да 

стабилизират икономика-
та в техните страни, за 
да последва стабилизиране 
в по-малките държави.

Д. Янакиев:
Това е може би опти-

малният начин и нашият, 
строителният отрасъл 
да тръгне нагоре в близ-
ко бъдеще. Истината 
е, че когато на човек не 
му достигат пари, не си 
прави нова къща. Казва 
си, ще живея в старата…
Строителството е огле-
далото на икономиката, 
то е свързано с производ-
ството и доставката 
на суровини, с производ-
ството и доставката на 
специализирани машини, 
с които трябва да се из-
върши това строител-
ство, с производството 
на строителни матери-
али и ред други неща. В 
период на криза, на реце-
сия просто трябва да се 
съхранят хората, да се 
намалят печалбите. В 
близките месеци може би 
развитите икономики ще 
подпомогнат по-малките 
страни като нас да по-
лучим някакви субсидии, 
някакви кредити, за да 
можем и ние да тръгнем 
в добрата посока. Вяр-
вам, че България може да 

има някакъв ресурс като 
резерв от минали години, 
но това не е достатъч-
но. Или е достатъчен, за 
да запуши някакви дупки в 
републиканския бюджет. 
Бюджетът на фирмите, 
на частните компании 
трябва да се формира 
отдругаде и е редно бан-
ките да могат да дават 
кредити. За съжаление 
банките продължават с 
рестриктивната си по-
литика, Искат много го-
лямо обезпечение, което 

често е невъзможно да се 
даде, а пък гражданите 
не могат да си позволят 
такива кредити и да си 
купят жилище. И порочни-
ят кръг се затваря. Без да 
съм прекален оптимист, 
струва ми се, че ще изжи-
веем труден период през 
следващите няколко месе-
ца, и дано не се сбъднат 
някои прогнози, че този 
период може да продължи 
няколко години. 

Но истината е, че 
трябва да се търсят и 
други възможности за 
реализация на хората. 
Например за слабо квали-
фицираните работници 
от нашия бранш. Част 
от освободените могат 
да търсят друга рабо-
та, например в селското 
стопанство. Ние почти 
забравихме, че земята ни 
е хранила. Нашата земя. А 
сега купуваме селскосто-
пански продукти отвън. 
Нашите земи, оранжери-
ите пустеят. Това го каз-
вам като малко отклоне-
ние…

Правя опит да обобщя 
разговора ни с няколко из-
речения: Перспективите 
пред бранша сега са да се 
свързват със средствата 
за инфраструктурното 

строителство, да се съз-
дават възможности и ед-
накви условия българските 
компании да са конкурен-
тоспособни на търговете, 
по-голяма част от печал-
бата да остава в България. 

„И да запазим квали-
фицираните работници”, 
довършва Янакиев. Стис-
каме си ръцете.

Снимки авторът
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Други

1 Наредба №16-116/08.02.2008 г. за техническата експлоатация на енергообзавеждането Чл.33 (2) Периодично обучение на 5 г. на преки ръководители и специалисти само в учебно заведение

2 Наредба № 9/09.06.2002 г. за техническата експлоатация на електр. централи и мрежи Чл.76 (2) Периодично обучение на 5 г. на преки ръководители и специалисти само в учебно заведение

3 Наредба № 4/03.11.1998 г.за обучението на представителите в КУТ/ГУТ Ежегодно

4
Наредба №3 от 14.05.1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по 

безопасност на труда и противопожарна охрана
Ежегодно обучение на лицата, провеждащи инструктажите

5 Наредба № 2/2004 за минималните изисквания за ЗБУТ при СМР Чл.82, ал.1 обучение на лицата, работещи със строително-монтажни пистолети

6
НАРЕДБА № 8 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

труд при работа с въздушни компресорни инсталации и уредби
Чл.6, ал.2 работещи, които имат необходимата квалификация 

Необходими документи за професионална квалификация и правоспособност за някои специалности в строителството

Професия Специалност

Документ за професионално образование и обучение Документ за правоспособност
Правилник за безопасност и здраве 
при работа по ел.обзавеждането 

до 1000 волта

Вид Валидност Основание Валидност Удостоверение за Валид-
ност

Огняр

Машинист на парни и водогрейни 
котли високо налягане

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

обучение

1. Чл. 30, ал. 2 от Наредба № 2 от 2001 г. за ус-
ловията и реда за придобиване на правоспособ-
ност за упражняване на професия по обслужване 

на парни и водогрейни котли; 2. Чл.37 от Нар. 
№ 30 от 30.05.1994 г. за технически надзор 

на котли с високо налягане (ДВ, бр. 50 от 
21.06.1994 г.) във връзка с Наредба № 1 за 

правоспособността и обучението на огняри и 
машинисти на парни и водогрейни котли (ДВ, 

бр. 26 от 1979 г.)

Ежегодно  
(не по-малко от 8 ч.) I квалиф. група 2 г.

Огняр котли  газово гориво

1. Наредба № 21 от 1990 г. за устройство и 
безопасна експлоатация на газови съоръжения и 
инсталации (ДВ, бр. 57 от 1990 г); 2. Наредба за 
устройството и безопасната експлоатация на 
преносните и разпределителните газопроводи 

и на съоръженията, инсталациите и уредите за 
природен газ (ДВ, бр. 67 от 02.08.2004 г.)

Ежегодно  
(не по-малко от 8 ч.) I квалиф. група 2 г.

Поддържане и обслужване на котли 
ниско налягане

Чл.61 от НАРЕДБА № 29 за устройство и 
безопасна експлоатация на парните и водо-

грейните котли с ниско налягане (ДВ, бр. 27 от 
04.04.1980 г.)

Ежегодно I квалиф. група 2 г.

Персонал обслужващ  
съдове под налягане

Компресорист
1. Удостоверение за разряд (до 2000 г.); 2. Свидетелство 

за  квалификационна степен (след 2000 г.) - Закон за 
професионалното образование и обучение Курс за квалификационно 

обучение на всеки 3 г.  (Закон 
за Камарата на строителите, 

чл.16, ал.3, т.5)

НАРЕДБА № 28 за устройство и безопасна 
експлоатация на съдове, работещи под налягане 

(ДВ, бр. 16 от 26.02.1980 г.)

Ежегодно I квалификационна 
група 2 г.

Инженерно-техническите 
работници (ИТР), които ръководят 
експлоатацията, обслужването и 

поддържането на съдове, работещи 
под налягане

3 г. III квалификационна 
група 3 г.

Електротехника и 
енергетика Електротехник

1. Удостоверение за разряд (до 2000 г.); 2. Свидетелство за  
квалификационна степен  и/или Удостоверение за владеене на 
част от професията (след 2000 г.); 3. НАРЕДБА № 26 от 11 
ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по професия 

“Електромонтьор” - II степен

Курс за квалификационно 
обучение на всеки 3 г.  (Закон 

за Камарата на строителите, 
чл.16, ал.3, т.5)

III квалификационна 
група 2 г.

Топлинна техника Монтьор на енергийни съоръжения и 
инсталации

1. Удостоверение за разряд (до 2000 г.); 2. Свидетелство за  
квалификационна степен  и/или Удостоверение за владеене на 
част от професията (след 2000 г.); 3. Виж и Наредба № 7  от 

14 февруари 2005 г. за придобиване на квалификация

Курс за квалификационно 
обучение на всеки 3 г.  (Закон 

за Камарата на строителите, 
чл.16, ал.3, т.5)

III квалификационна 
група 2 г.

Монтьор на енергийни 
съоръжения и 
инсталации

Климатична и вентилационна техника
1. Удостоверение за разряд (до 2000 г.); 2. Свидетелство 

за  квалификационна степен (след 2000 г.) - Закон за 
професионалното образование и обучение

Курс за квалификационно 
обучение на всеки 3 г. (Закон 

за Камарата на строителите, 
чл.16, ал.3, т.5)

III квалификационна 
група 2 г.

Монтьор на транспортна техника

1. Удостоверение за разряд (до 2000 г.); 2. Свидетелство 
за  квалификационна степен (след 2000 г.) - Закон за 

професионалното образование и обучение; 3. Виж и Наредба 
№ 28 от 11 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация

Курс за квалификационно 
обучение на всеки 3 г.  (Закон 

за Камарата на строителите, 
чл.16, ал.3, т.5)

I квалификационна 
група 2 г.

Машинен оператор 
на инструментални 

машини

Стругар
1. Удостоверение за разряд (до 2000 г.); 2. Свидетелство 

за  квалификационна степен (след 2000 г.) - Закон за 
професионалното образование и обучение

Курс за квалификационно 
обучение на всеки 3 г.  (Закон 

за Камарата на строителите, 
чл.16, ал.3, т.5)

II квалификационна 
група 2 г.

Шлосер
1. Удостоверение за разряд (до 2000 г.); 2. Свидетелство 

за  квалификационна степен (след 2000 г.) - Закон за 
професионалното образование и обучение

Курс за квалификационно 
обучение на всеки 3 г.  (Закон 

за Камарата на строителите, 
чл.16, ал.3, т.5)

II квалификационна 
група 2 г.

Електрокарист, мотокарист

Наредба № 1/10.04.2006 г. за придобиване или 
признаване на правоспособност за работа с 

електрокари и мотокари в предприятията (ДВ, 
37 от 2006)

Курс за повишаване 
на квалиф. на всеки 5 г.

II квалификационна 
група 2 г.

Работа с ръчни 
електрически 
инструменти

Всички специалности
1. Удостоверение за разряд (до 2000 г.); 2. Свидетелство 

за  квалификационна степен (след 2000 г.) - Закон за 
професионалното образование и обучение

Курс за квалификационно 
обучение на всеки 3 г.  (Закон 

за Камарата на строителите, 
чл.16, ал.3, т.5)

ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа 
по електрообзавеждането с напрежение до 1000 

V (ДВ, бр. 21 от 11.03.2005 г.)

I квалификационна 
група 2 г.

Работа с  малка 
механизация, 

задвижвана с двигател 
с вътрешно горене

Всички специалности
1. Удостоверение за разряд (до 2000 г.); 2. Свидетелство 

за  квалификационна степен (след 2000 г.) - Закон за 
професионалното образование и обучение

Курс за квалификационно 
обучение на всеки 3 г.  (Закон 

за Камарата на строителите, 
чл.16, ал.3, т.5)

I квалификационна 
група 2 г.

Всички специалности за работа с 
моторни триони

НАРЕДБА № 5 от 14.02.2000 г. за придобиване 
и отнемане на правоспособност за работа със 

земеделска и горска техника
На всеки 10 г. I квалификационна 

група 2 г.

Електротехника и 
енергетика

Монтьор на газови съоръжения и 
инсталации

1. Удостоверение за разряд (до 2000 г.); 2. Свидетелство 
за  квалификационна степен (след 2000 г.) - Закон за 

професионалното образование и обучение

Курс за квалификационно 
обучение на всеки 3 г.  (Закон 

за Камарата на строителите, 
чл.16, ал.3, т.5)

ЗАКОН за техническите изисквания към 
продуктите, чл.36 и чл.36а; Наредба за 

устройството и безопасната експлоатация на 
преносните и разпределителните газопроводи 

и на съоръженията, инсталациите и уредите за 
природен газ, чл.247, ал.1, т.2

Ежегодно II квалификационна 
група 2 г.

Длъжностно лице по безопасност и 
здраве

Наредба № 3/27.07.1998 г. за длъжностните 
лица; Наредба № 3/14.05.1996 г. за 

инструктажа; 

Ежегодно спец. 
обучение в УЗ

Строителство и 
геодезия

Геодезист
Свидетелство за III квалификационна степен, виж и 

Наредба № 18 от 24 септември 2004 г. за придобиване на 
квалификация

Курс за квалификационно 
обучение на всеки 3 г.  (Закон 

за Камарата на строителите, 
чл.16, ал.3, т.5)

IV квалификационна 
група 3 г.

Строителен техник Свидетелство за III  квалификационна степен, виж и Наредба 
№ 10  от 14 февруари 2005 г. за придобиване на квалификация 

Курс за квалификационно 
обучение на всеки 3 г.  (Закон 

за Камарата на строителите, 
чл.16, ал.3, т.5)

IV квалификационна 
група 3 г.

Ръчна работа  с 
тежести Всички специалности НАРЕДБА № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и 

правила за ръчна работа с тежести
Обучение и инструктаж 

еднократно

Прецизираните критерии на комисията
Васил Вутов, член на комисията към ЦПРТаблицата е продължение от миналия брой
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Въвежда се предварителен контрол 
върху обществените поръчки
Проверяват се обществено значимите процедури и рисковите възложители

В края на миналата го-
дина бяха приети поредни-
те изменения в Закона за 
обществените поръчки 
(ЗОП), с който се въведе 
предварителен контрол 
върху част от процедури-
те. Той се състои в осъ-
ществяване на контролни 
функции в хода на самата 
процедура по възлагането 
на обществената поръчка 
и обхваща периода преди 
сключването на самия до-
говор с изпълнителя. Нор-
мативната уредба в тази 
насока беше допълнително 
прецизирана с последните 
изменения на ЗОП, приети 
в края на март тази годи-
на и обнародвани в бр. 24 
на „Държавен вестник”. С 
тях още по-ясно се уточ-
ни обхватът на този кон-
трол.

 „Целта е да се по-
стигне една разумна уве-
реност, че процедурите 
се провеждат законосъ-
образно и че проекти-
те, които ще бъдат фи-
нансирани с европейски 
средства, се изпълняват 
в съответствие с прави-
лата и условията, при ко-
ито са одобрени”,обясни 
Миглена Павлова, изпълни-
телен директор на Аген-
цията по обществени по-
ръчки (АОП).

На такъв контрол 

подлежат

всички процедури за 
строителство,  чиито 
стойности надвишават 
европейските прагове по 
Европейския регламент, 
което е над 5 125 000 евро. 
Ще се проверяват всички 
процедури на стойност 
над 10 млн. лв. и финанси-
рани със средства от Ев-
ропейския съюз. Ще бъдат 
инспектирани и общест-
вените поръчки с обект 
доставки и услуги, но при 
две условия: когато стой-
ността им е над 1 млн. лв. 
и възложителят, който 
ги провежда, има влязло в 
сила наказателно поста-
новление за установено 
нарушение.

 „Тоест контролът се 
провежда при обществе-
но значими процедури и 
при рискови възложители, 
които са нарушавали за-
конодателството”, заяви 
изпълнителният директор. 
По думите й този предва-
рителен контрол изисква 
много ресурси - време, ад-
министративен капацитет 
и финансови средства.

„Нашите очаквания, 
а и практиката от на-
чалото на годината го 
показва, са, че срокът 
за провеждането на про-
цедурите се удължава с 
около месец”, коментира 
Павлова, но според нея той 

е изключително важен, с 
оглед на обществения ин-
терес и това прави заба-
вянето оправдано.

Предварителният кон-
трол засяга обществени 
поръчки по проекти, одо-
брени след 1 януари 2009 
г., а за Оперативна про-
грама „Транспорт” той ще 
се осъществява за про-
екти, одобрени след вли-
зането в сила на закона. 
Тази различна регламен-
тация изпълнителният 
директор на АОП обясни 
така: „Това е една про-
грама, по която се из-
пълняват големи инфра-
структурни проекти, 
описани изчерпателно и 
подробно в нея. Те са оп-
ределени още с нейното 
одобряване от ЕК.”

 По думите й, именно 
по тази причина и поради 
желанието на законода-
теля и те да бъдат обхва-
нати от предварителния 
контрол, се прие на кон-
трол да подлежат всички 
процедури по Оперативна 
програма „Транспорт”, кои-
то се провеждат след вли-
зането в сила на закона.

Структурата на 

предварителния контрол

Павлова илюстрира 
със следния пример: „Да 
кажем, че община Х кан-
дидатства с проект по 
програма „Околна среда” 
за пречиствателна стан-
ция. След като разгледа 
проектите, Управлява-
щият орган ги класира, 
после подписва договор 
с общината за предос-
тавяне на безвъзмездна 
финансова помощ. За да 
реализира този проект, 
местната администра-
ция ще трябва да избере 
строителна фирма, т.е. 

тя трябва да организи-
ра обществена поръчка. 
Във всички случаи, в кои-
то се очаква, че поръчка-
та ще бъде на стойност 
над европейските праго-
ве, се задейства механи-
змът за предварителен 
контрол”.

 В този случай общи-
ната изготвя всички до-
кументи, свързани с про-
цедурата, и ги изпраща на 
Управляващия орган за про-
верка. Това са: решението 
за откриване на процеду-
рата, обявлението и доку-
ментацията, по която ще 
се избира изпълнителят. 
Съгласно закона Управля-
ващият орган ги изпраща 
на Агенцията по общест-
вените поръчки да даде 
становище дали са спазе-
ни законовите изисквания. 
В същото време изпраща 
проекта за документаци-

ята и на независим екс-
перт. Той се произнася по 
въпроса дали са спазени 
техническите изисквания, 
за което са необходими 
специални знания. АОП из-
готвя доклад във връзка с 
тази документация. Съ-
щото прави и външният 
експерт. Двата доклада 
се изпращат отново в Уп-
равляващия орган, който 
на базата на тях, но и на 
собствената си преценка, 
изготвя окончателно ста-
новище. Когато всичко е 
наред, той дава разреше-
ние за стартирането на 
процедурата. Когато се 
открие някаква незаконо-
съобразност, трябва да 
се дадат препоръки за от-
страняването й.

 Управляващият орган 

има право да изпрати свой 
представител в комиси-
ята, която ще оценява 
офертите. Той може да 
е член или само наблюда-
тел. Външният експерт, 
който се е произнесъл по 
техническите специфи-
кации, също има право да 
вземе участие в работа-
та на комисията. Прото-
колът, с който се обявява 
класирането, се изпраща 
на Управляващия орган за 
проверка. Ако има нередно-
сти, няма да се сключи до-
говор с фирма изпълнител. 
„Това именно е идеята на 
предварителния контрол 
– превантивност по от-
ношение на незаконо- 
съобразни действия”, до-
пълни Павлова.

Най-честите нарушения 

на ЗОП

са свързани с неизпра-
щането в срок на опре-
делена от закона инфор-
мация. Обикновено не се 
съобщава за сключен дого-
вор, което по същество не 
е толкова важно, но щом е 
предвидено в закона, тряб-
ва да се спазва.

„Сякаш възложите-
лите насочват цялото 
си внимание към под-
готовката на процеду-
рата и провеждането 
й и забравят това свое 
последно задължение, с 
което трябва да ни ин-
формират”, коментира 
Павлова. Често наруше-
ние е и неспазването на 
предвидените в закона 
срокове, а също и разде-
лянето на стойността на 
обществените поръчки на 
по-малки, за да се мине на 
по-облекчен режим. Орга-
ните, които констатират 
нарушения, са Сметната 
палата и Агенцията за 
държавна финансова ин-
спекция.

В регистъра на Аген-
цията по обществени по-
ръчки до момента се под-
държаше информация само 
за това кой е изпълните-
лят и на каква стойност е 
договорът. С последните 
изменения на ЗОП се въ-
веде и изискването да се 
изпраща и публикува ин-
формация относно само-
то изпълнение. Разшири 
се обхватът на админи-
стративно-наказател-
ните разпоредби. Повече 
действия и бездействия 
на възложителя вече под-
лежат на санкции. Увели-
чен е и техният размер.

За да осигури прила-
гането на новите раз-
поредби и на предвидено 
в закона основание в на-
чалото на април 2009 г. 
Министерският съвет 
прие Наредба за осъщест-
вяване на предварителен 
контрол върху процедури 
за обществени поръчки, 
финансирани напълно или 
частично със средства 
от европейските фондове, 
съобщиха от правител-
ствената пресслужба. В 
подзаконовия нормативен 
акт е записано, че кон-
тролът ще се осъщест-
вява от Управляващите 
органи на съответните 
програми или междинните 
звена и Агенцията по об-
ществени поръчки. Той ще 
обхваща всички етапи от 
процедурите – от момен-
та на тяхното планиране 
до сключването на догово-
рите за възлагане. „Очак-
ва се с упражняването на 
предварителния контрол 
да се повиши законо- 
съобразността при раз-
ходване на средствата за 
възлагане на обществени 
поръчки, финансирани от 
европейските фондове”, 
обясниха от пресцентъра 
на Министерския съвет. 

 Миглена Павлова при-
зова хората, 
които се ин-
тересуват, да 
ползват ин-
тернет стра-
н и ц а т а  н а 
Агенцията по 
обществени 
поръчки www.
aop .bg  „Там 
има информа-
ция за всички 
о б щ е с т в е -
ни поръчки, 
провеждани 
в страната 
ни. Създаден 
е електронен 
абонамент, 
има възмож-
ност за из-
пращане на 
д о к у м е н т и 
по електро-
н е н  п ъ т ” , 
добави в за-
ключение из-
пълнителният 
директор.

Миглена Павлова 
е изпълнителен 
директор на 
Агенцията по 
обществени поръчки 
от създаването 
й през 2004 г. 
Завършила е 
„Счетоводство 
и контрол” в 
Университета 
за национално 
и световно 
стопанство, 
София. Тя е 
дипломиран експерт-
счетоводител. 
Преподавала е в 
катедра „Финансов 
контрол” към 
УНСС. В периода 
2000–2003 г. е член 
на независимата 
комисия, определена 
от Народното 
събрание за одит 
на годишния отчет 
за изпълнението на 
бюджета и годишния 
финансов отчет на 
Сметната палата.

Мариана Корчакова

Снимки Камен Влахов
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някоя мързелива котка и 
лениво поглежда към ми-
наващия поток от хора. 
Това е характерната, 
истинската атмосфера 
на Амстердам. Кафене-
та, ароматен мирис на 
„трева“ и лалета, без-
крайно много лалета... 

В цялата тази на-
валица от хора авто-
мобилите се движат 
предпазливо, защото 
улиците  в  центъра 
на града не са доста-
тъчно  пригодени  за 
наситен трафик. Ко-
гато се разхождате 

в централната част 
на града, често може 
да усетите допира на 
нежен вятър,  идващ 
от иначе студеното 
Северно море. Холан-
дците казват, че ако 
усетите вятърът да 
милва нежно върха на 
носа ви, значи лесно 
ще се  ориентирате 
къде се намират най-
хубавите къщи. Тях ще 
идентифицирате лес-
но, тъй като са богати 
на скулптури и украся-
ват много и наситено 
цялостната конструк-

ция  на сградите от 
основата чак до по-
крива. Имиджа на тази 
прекрасно аранжирана 
строителна фантазия 
от цветове, цветя и 
уют допълват цветя-
та, с които държавата 
Холандия е известна. 
Едно красиво оранжево 
лале...   

През далечната 1910 
г. е поставено началото 
на строителството на 
три престижни канала в 
града. По това време в 
Амстердам започва не-
вероятен строителен 
бум и заселване - насе-
лението се удвоява ряз-
ко в следващите 50 го-
дини. Получил се е един 
дързък градски проект 
- може би първият реа-
лен урбанистичен план 
на град в Европа... От 
архитектурна гледна 
точка в края на XIX в. 
са правени само плахи 
опити за реконструи-
ране и подновяване на 
определен вид сгради 
и  на архитектурни за-
бележителности. Една 
от тях е сградата на 
железопътната гара, с 

която местните се гор-
деят. Всред хилядите 
малки улички и безраз-
борния парад от разхож-
дащи се хора откриваме 
и една сграда - символ 
за Холандия.  Къщата 
на известния  художник  
Рембранд!...

В  нея  художникът 
живее близо двайсет 
години. Днес къщата е 
реставрирана и красо-
тата й е зашеметява-
ща. Запазена е основ-
ната конструкция за 
приток на естествена 
светлина.  Във вътреш-
ността  отражението е 
същото, каквото е било 
по времето на големия 
художник. Кухнята, дво-
рът, фоайето, стаите 
се намират в приземния 
етаж. На първия са за-
пазени ателиетата, къ-
дето Рембранд е правел 
прочутите си гравюри. 
Малцина знаят, че той 
е прочут с тях повече, 
отколкото с картините 
си. Ателието за рисува-
не на художника е било 
на последния етаж, къ-
дето  светлината  е 
„най-красива“. 

Ра н н и я т  б ар о ков 
стил се е превърнал в 
основния завършек на 
Ренесанса, за което хо-
ландците са допринесли 
изключително много. 

Разходката в стария 
Амстердам е истинско 
богатство за любите-
лите на архитектура-
та и строителството. 
Сякаш всичко в този 
приказен град носи усе-
щането за Рембранд, 
Вермеер, Франс Халс 
и другите  велики хо-
ландски художници от 
седемнайсети век.  Му-
зеят на  Ван Гог също 
привлича много посети-
тели, които идват, за 
да бъдат „омаяни” от 
цветните фантазии на 
знаменития художник...

 Накрая ,  може  би 
една вълнуваща и ин-
терактивна разходка  в 
Музея на науката и тех-
никата?...

 Амстердам очарова 
посетителите и с неза-
бравимите си магазини 
за цветя. Те са нався-
къде и миризмата на 
свежи лалета е просто 
замайваща...

РОСЕН АЛЕКСИЕВ – специално за в. „Строител” 

Амстердам – архитектура и  изкуство

Лабиринт от канали, къщи и мостове, отразяващи своя 
чар във водата... Това е типичният образ и първото впе-
чатление от Амстердам. Чаровен град, където открива-
ме множество съкровища на архитектурата. Истински 
чудеса, органично съчетани със съвременния поглед към 
строителството. Наред с каналите, които пресичат града, 
една армия от високи, тесни къщи, сгушени една до дру-
га, те обгръщат отвсякъде. Те са невероятни със своята 
архитектура - стройни средновековни стражи, характерни 
с островърхите си покриви, често покрити с бръшлян. Ар-
хитектурните елементи, завършващи в горната част на 
почти всички къщи, са разнообразни и с извити триъгълни 
фронтони, достойни за сравнение с тези в Рим, както и из-
вестни сгради по света. 

Всички къщи са боя-
дисани в наситени топ-
ли и студени цветове, 
но не липсват и стан-
дартните класически 
нюанси на неутралното 
черно и бяло, развеселе-
ни със свежи орнаменти 
и стилни рамки. Като 
допълнение към всич-
ко това се откриват и 
кокетни малки прозор-
чета, на чиито первази 
цветята цъфтят поч-
ти целогодишно. Всич-
ко това, примесено и с 
лека доза полукичозни 
дантелени перденца, 
създава онази атмосфе-
ра, която е характерна 
за тези географски ши-
рини. В стените на къ-
щите често намираме 
издълбани и изпъкнали 
фигури, които изобра-
зяват различни 
символи. Масов 
елемент са за-
качливите амур-
чета, но могат 
да  се  видят и 
статуи на из-
вестни светци. 
Пред някои къщи 
има  небрежно 
поставени ка-
мъни в основа-
та на сградата, 
които може да 
бъдат приети за 
символ, че тех-
ните собстве-
ници са наслед-
ници  на  н якой 
стар холандски 
род. 

По брега на 
каналите, доко-
вете, на кея, се 
набива  на  очи 
б е з к р а й н и я т 
пейзаж от под-
редени „колела 
под наем“. Вело-
сипедът  за хо-
ландците е ос-
новно средство 
за придвижване 
в лабиринта от 
м а л к и  у л и ч к и . 
Влюбени младе-
жи, туристи, ти-
пичните местни 
холандци с полу-
оранжеви коси и 
мънички лунички, кои-
то не могат да бъдат 
сбъркани с други нации, 
са допълнителен нюанс 
в палитрата от нацио-
налности в Амстердам. 
Всичките тези хора са 
учудващо спокойни и 
малко трудно ще разбе-
рете този тип характе-
ри! Основното в ежедне-
вието извън работата 
на повечето от тях е 
да приседнат в някое от 
кафенетата  на улица-
та и да отпиват от хал-
бата с бира. От стари-
те къщи често наднича 

     Една армия от високи, тесни къщи, сгушени 
една до друга, те обгръщат отвсякъде. Те са 
невероятни със своята архитектура - стройни 
средновековни стражи, характерни с островърхите 
си покриви, често покрити с бръшлян.
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Пазарът на имоти в САЩ – 
време за контрасти
Резкият спад в строителството не е логичен, много американци вярват,  
че сега е време за покупка

9% е понижението на 
издадените разрешителни 
за строителство в САЩ 
през март спрямо февру-
ари, пишат световните 
издания, позовавайки се 
на правителствени инфор-
мации. Това е най-ниската 
стойност от 50 години 
насам. Строителството 
на нови жилища отчита 
силен спад, най-осезаемо е 
при еднофамилните къщи. 
А в рамките на последни-
те 12 месеца началното 
жилищно строителство е 
намаляло с близо 50%.

В  контрапункт на 
тези данни българско-
то електронно издание 
investor.bg публикува из-
следване на международ-
ната агенция за недвижи-
ми имоти Century 21 Real 
Estate LLC, според което 

нагласите за покупка на 
жилища сред америка-
нците в момента са най-
добри. „Ситуацията сега 
е по-благоприятна за по-
купка на жилище от тази 

преди шест месеца”, спо-
ред 68% от анкетираните 
1000 души. 

Парадоксът строи-
телството да отчита 
спад, докато търсенето 

нараства, вероятно идва 
от факта, че се появиха 
много освободени жили-
ща, вследствие на невъз-
можността за плащането 
на ипотеките. Цените, 

естествено, паднаха и 
според жителите на САЩ 
това е основната причина 
покупката на жилище да е 
най-изгодна сега. 85% от 
участниците в анкетата 
на Century 21 Real Estate 
LLC смятат, че жилищата 
са на по-достъпни цени 
в момента, а за 73% въз-
ползването от сегашни-
те цени е главен фактор 
относно решението за 
покупка. Интересно е, че 
потенциалните купувачи 
все още са разделени меж-
ду „склонни да обмислят 
оферта за покупка сега” 
(42%) и „чакащи спад на 
цените, преди сериозно да 
разгледат възможността 
за покупка” (48%). 

Държавните насърчи-
телни програми предос-
тавиха възможността за 
$8 хил. данъчен кредит за 
възстановяване и реин-

вестиране през 2009 г. 
77% от участниците в 

изследването са заявили, 
че тази държавна полити-
ка действа стимулиращо 
за купуването на жилище в 
следващите шест месеца. 

Разбирането на кре-
дитирането на пазара е 
ключов проблем за бъде-
щия купувач, отбелязват 
от Century 21. Лихвите на 
ипотечните кредити се 
смятат за приемливи от 
72% от анкетираните, а 
62% признават, че лихви-
те в момента са по-ниски, 
отколкото преди една го-
дина. Въпреки това 75% 
от потенциалните купува-
чи вярват, че е трудно да 
се получи ипотечен заем 
точно сега, а 74% смятат, 
че сега е по-трудно да се 
получи кредит, отколкото 
през същия период на ми-
налата година. 

Причини за закупуване на жилище % отбелязали 
като водещ  

фактор

Да се възползват от актуалните,
по-ниски цени на жилищата

73

Преместване в по-голямо жилище 60

По-подходящо място за създаване на семейство 
или за неговото разрастване

56

Покупка на дом като инвестиция 47

Преместване в по-добър квартал 44

Преместване на по-добро място за работа 28

В допълнение при изследването потенциалните купувачи са попитани 
кои фактори са най-важни за тяхното решение при избора на жилище:

Нов гигант зад океана

Нестандартно

Сливането на компаниите Pulte Homes и Centex ще 
създаде най-голямата строителна компания в Америка 

Pulte Homes и Centex 
Corp, две големи фирми, 
се сливат и по този на-
чин ще бъде създадена 
най-голямата американ-
ска компания в строител-
ния сектор, предаде AP. 

Общият размер на 
активите на компа-

ниите възлиза на $3,1 
млрд., а пасивите им се 
оценяват на над 2 млрд. 

Сделката трябва да 
се осъществи изцяло 
чрез размяна на акции и 
се оценява на $1,3 млрд. 
Акционерите на Pulte 
ще държат 68% от но-

вата компания, а тези 
на Centex – 32%.

Новото предприятие 
ще работи под името 
Pulte, ще оперира на 59 
пазара. В САЩ компа-
нията ще стъпи в 29 
щата, в това число в 
окръг Колумбия. 

ИНОВАЦИИ

Строителство на първата в света АЕЦ с ре-
актор трето поколение започна в Китай, предаде 
агенция „Интерфакс”. Реакторът трето поколение 
на тежка вода АР1000 за Санменската АЕЦ, в източ-
ната провинция Чжецзян, ще бъде построен само-
стоятелно от Китай на основание на технологии и 
оборудване, доставени от американската компания 
Westing House по договор от 2007 г. Санменската 
АЕЦ ще се състои от шест енергоблока. Общата 
сума на инвестициите в първите два енергоблока 
ще надвиши 5,8 млрд. долара.

Китай прави АЕЦ с 
реактор трето поколение

ЛЕТАРГИЯ

 С 22,8% се е свило производството на стомана 
за второто тримесечие на 2009 г., в сравнение със 
същия период през 2008 г., според данни на Между-
народната асоциация на производителите на сто-
мана. Най-засегнати от стагнацията са държавите 
в Европа, следват САЩ, Япония и Русия. Китай, на 
който в течение на тримесечието се пада почти 
половината от световното производство на сто-
мана, се оказа на практика единствената страна, 
успяла да увеличи производството на метал с 1,4% в 
сравнение с аналогичния период на миналата година.

Спадът в потреблението е основната причина 
за колапса на металургичния пазар. Значителен брой 
предприятия в света работят при минимално нато-
варване и обслужват само текущи поръчки. 

Въпреки лошата тенденция, в добива на стома-
на има 8% ръст през март спрямо февруари и с 10% 
- спрямо януари. Това се дължи на началото на строи-
телния сезон и традиционното оживяване на иконо-
миката след празниците. Признаците за оптимизъм 
и знаците за възстановяване на пазара на метали 
обаче остават малко, твърдят анализатори. 

Къщата-пиано и цигулка (Piano and Violine building) се намира в 

провинция Анхуи в Китай. Вътрешността на цигулката е ескала-

тор в сградата. Сградата е официално обявена за туристическа 

дестинация.

Световният пазар 
на стомана все още е в 
стагнация

Силвия  Радославова
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Ирландски фирми 
продават най-евтините 
жилища в Банско
До края на април специални бонуси и 35% отстъпка за 
планинските курорти предлага агенция в Дъблин

Ко м п а н и и 
з а  недвижи -
м и  и м о т и  в 
ирландската 
столица Дъ-
блин обявиха 
отстъпки от 
35% за вакан-
ционни имоти 
в  Бъ л г а р и я . 
Ра з б и р а  с е, 
о с н о в н а т а 
д е с т и н а ц и я 
е Банско. При 
сключване на 
сделка до края 
на април дори 
има  възмож-
ност купува-
чът да получи 
веднага обратно в порт-
фейла си 500 евро. В ку-
рорта студио може да се 
вземе и за 20 хил. евро, е 
видно от офертите. В ос-
таналите зимни курорти 
предложенията са дори 
на по-ниски цени, но пък 
са и по-малко. Цената в 
Банско, естествено, е об-
вързана с близостта на 
имота до първата спирка 
на лифта, който води до 
пистите. От агенцията 
гарантират, че ще прего-
варят, докато клиентите 
им получат най-добрата 
оферта за избраното ва-
канционно жилище. 

На въпроса защо да 
се инвестира в имоти в 
България, агенцията от-
говаря с няколко аргумен-
та. Тя се позовава на мне-
нието на инвеститори в 
цял свят, които казват, 
че страната е един от 
най-големите възникващи 

пазари в момента и въз-
можностите й за растеж 
са с голям потенциал. Въ-
преки отбелязвания до-
сега двуцифрен годишен 
ръст в цените на имо-
тите все още ценовите 
равнища в България ос-
тават добра оферта на 
фона на тези в останала-
та част на Европа. Стра-
ната е красива, древна и 
мистериозна, обясняват 
още от агенцията. В 
България е евтино и си-
гурно (по отношение на 
престъпността), пишат 
брокерите във форума с 
въпроси. Те обясняват, 
че периодът на бурното 
строителство в Банско 
вече е преминал, както и 
че точно тук са събрани 
на едно място ски, краси-
ва природа, богата исто-
рия и европейска култура. 
Тази година популярност-
та стигна дотам, че на 

пистите под връх Тодор-
ка се проведе етап от 
Световната купа по ски. 
Ски сезонът продължава 
от средата на декември 
до средата на май, а през 
лятото градчето е до-
макин на международни 
фестивали и културният 
живот никога не спира. 
Всички оферти са придру-
жени и с информацията, 
че мастна авиокомпания 
вече има редовни поле-
ти от Дъблин до София, 
както и че се предвижда 
изграждането на летище 
за чартърни полети на 
час път от курорт №1. 

Междувременно мина-
лата седмица медийната 
институция Associated 
Press писа, че ски курор-
тът Банско e символ на 
края на горещите пазари 
на ваканционни имоти в 
Източна Европа за чуж-
денци, често британски 

и  и р л а н д с к и 
инвеститори, 
които търсеха 
приходи от от-
даване под наем 
или просто бър-
за печалба от 
повишаващите 
се цени, пише в 
материала. „Го-
лемият бум на 
пазара на имо-
ти в България 
претърпя крах, 
отнасяйки със 
себе си мечти 
за бърза печал-
ба и малко от 
историческия 
чар на един пла-
нински  град ” , 
пише издание-
то. То твърди, 

че днес много от тези, 
които са дали депозит 
от 10-15% за недовър-
шени сгради – практика, 
известна като „купуване 
на зелено“, не успяват да 
осигурят останалата 
част от парите. При-
чината е, че те самите 
са под финансов натиск 
вкъщи или не могат да 
получат ипотека, за да 
финансират останала-
та част от покупката 
си. Предприемачи фали-
рат, по-голямата част 
от 120 агенции за имоти 
в града с население от 
9000 души са затворили, 
а полузавършени блокове 
с апартаменти стоят 
с арматурни прътове, 
стърчащи във въздуха, 
обобщава агенцията и 
разказва, че бумът, за-
почнал през 2002 г., е 
помрачил красотата на 
Банско. 

Българската статистика 

Статистика на сайта за недвижими имоти www.
imot.bg. сочи, че цените на имотите в планинските 
курорти и у нас са паднали с над 20% от април 2007 г. 
И тук се посочва като основна причината, че ирланд-
ците и англичаните изведнъж от инвеститори са се 
превърнали в продавачи. Така пазарът на имотите в 
момента е на нива отпреди 3-4 години. 

Според офертите на агенциите сега едностай-
ни апартаменти в Банско се оферират и за под 500 
евро. Най-евтиното маломерно жилище се предла-
га за 16 хил. евро. Напълно обзаведен апартамент 
в комплекс над хотел „Глазне” може да се купи за 70 
хил. евро. Готово, необзаведено жилище от 61 ква-
драта спокойно може да се намери за 24 хил. евро. 
Най-скъпият апартамент в последните дни е апар-
тамент в 4-звездния хотел „Тамплиер”, а цената е 143 
хил. евро. За по-големите жилища в Банско спадът на 
цените, според www.imot.bg, е още по-голям. Офер-
тите са в широки граници от 494 до 1390 евро за 
квадрат. Най-евтиният имот се продава за 35 100 
евро, а най-скъпият - за 143 175 евро.

На второ място и по предлагане, и по цени, е 
курортът Пампорово. Тук най-честите оферти за 
едностайни апартаменти в курорта са около 30 хил. 
евро. На трето място по предложенията е Боровец – 
най-старият български планински курорт. Намалява-
нето на предложенията се дължи на факта, че почти 
няма свободни площи – няма какво да се строи и да 
се продава. Едностаен апартамент от 45 квадрата 
в наскоро построен комплекс се продава за 59 400 
евро, а двустаен с площ от 93 кв. м се предлага за 
114 700 евро.

В един от най-красивите 
хотели в курорта табелата 
For sale виси с години

По-скромните апартаментни комплекси отдавна 
предлагат продажби на лизинг, както и сезонни 
намаления, но купувачите са малко

Елица Илчева

BalREAct 2009 в 
„Годината на купувача“ 

Втората конференция 
на BalREAct ще се проведе 
в Интер Експо Център в 
София от 24 до 26 април.  

Конференцията ще 
протече заедно с най-го-
лямото изложение за не-
движими имоти в „Година-
та на купувача" - BalPEX, 
което ще представи во-
дещи компании в сферата 
на недвижимите имоти и 
техните предложения. 

Форумът ще напра-
ви за първи път Ден на 
отворените врати, кой-
то ще се проведе на 25 
април – посетителите 
ще могат да чуят серия 
от лекции, насочени към 
крайните потребители. 
Жилищната политика е 
темата, която тази го-
дина ще бъде ключова за 

конференцията. 
На 26 април конфе-

ренцията ще привлече 
посетители и медии с 
представянето на про-
ектите за Вторичен цен-
тър на София. Ще бъдат 
изложени предложенията 
на шестте участника 
в конкурса преди офи-
циалното излъчване на 
победител през май. В 
конкурса участват ар-
хитектурните легенди 
Нормън Фостър, Фуксас 
Асочати, Заха Хадид, До-
миник Перо и българските 
им колеги. Техните творе-
ния ще бъдат представе-
ни от студенти от УАСГ. 
Младите архитекти ще 
съпоставят проектите, 
които ще променят об-
лика на София, с подобни 
решения за Лондон, Париж 
и други градове.

Дария Захариева

Проблем за продажбите на имоти 
в Банско са недостроените хотели, 
които от години стоят направо на 
плочи със стърчащи по тях железа. 

Около хотел „Танне” има такава 
сграда от години

Снимки в-к „Строител“
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София е централна спирка в турнето на En Knap

Трупата на големия 
словенски хореограф Из-
ток Ковач ще представи 
най-новата си премие-
ра Cut out/sky в театър 
„Сфумато” на 24 април и 
на 25-и от 19 и 21 часа. En 
Knap, които са чести гос-
ти на големите европей-
ски танцови фестивали, 
тръгват на голямо тур-
не и софиянци ще бъдат 
едни от първите, видели 
най-новата продукция на 
именитите словенци. 

Cut out/sky е предста-
вление на двама автори, 
специално поканени да ра-
ботят за трупата. Първа-
та част е на легендарния 
театрален изследовател 
Боян Яблановец, прочут 
с проекта си Via negativa 
- редукцията на театъра 
до установяване на от-

ношенията 
между зри-
теля и из-
пълнителя в 
реално вре-
ме и прос-
транство, 
специално 
представен 
на Венеци-
анското би-
енале през 
2 0 0 5 .  S k y 
e на хорео-
графа Си-
моне Санд-
рони - един 
от основа-
телите на 
Ult ima Vez, 
ко и т о  с е 
представи-
ха на Sofia 
dance week 
с „Огледа-
ло”. По ду-
мите му Sky 
е парче, ко-

ето ни отваря огромно и 
безгранично небе. „Хората 
се търсят един друг, за да 
избегнат самотността. 
Намирайки се, те подози-
рат, прелъстяват, доми-
нират, унищожават, за-
виждат. Поглеждат назад 
към Земята и мислят за 
изгубеното щастие. Така 
че вместо да летим, ние 
копаем студената земя. 
И продължихме да пропа-
даме, вярвайки, че сблъсъ-
кът ни със земята ще ни 
позволи да проникнем в нея 
и да я разберем", допълва 
той.

Два от най-любопит-
ните танцови филма на En 
Knap ще бъдат предста-
вени в Центъра за култура 
и дебат „Червената къща” 
на 24 април, след което ще 
има среща разговор с Из-
ток Ковач. В почти двай-
сетилетната си история 
компанията има над 400 

изиграни представления и 
прожекции в над 20 държа-
ви, 42 премиери, 5 танцови 
и 6 документални филма, 
представления от над 15 

автори и работа с повече 
от 200 танцьори, образо-
вателни програми, както 
и колекция от публикувани 
книги.

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

Изгубени в мола
Eрик Богосян е един 

от любимите автори на 
българската публика. Кой 
ли не е гледал поне веднъж 
хитовите постановки 
„Секс, наркотици & рокен-
дрол” и „Предградие”? По-
читателите на американ-
ския драматург и актьор 
имат повод за радост, 
защото на нашия пазар се 
появява взривоопасният 
му дебютен роман „Mall”, 
в който се пресичат съд-
бите на неколцина жители 
на едно предградие, които 
ще прекарат съдбоносна 
нощ в местния мол. 

Героите на Богосян са 
пъстри и тревожни. Мал 
е пристрастен към ме-

тамфетамините трийсе-
тинагодишен хахо, който 
застрелва майка си, под-
палва къщата и дебарки-
ра в търговския център 
с два сака автоматично 
оръжие и план за голяма 
веселба. Докато обърка-
ният тийнейджър Джеф 
философства, медити-
ра, взема наркотици и се 
мъчи да свали недостъпно 
момиче от бандата, от-
егчената и склонна към 
булимия домакиня Дона се 
оглежда за „едно бързо“. 
Дани - самодоволно юпи и 
вманиачен воайор, чийто 
фетиш са младите моде-
ли на бельо, е заловен от 
охраната, докато наднича 

в дамските пробни, а тъж-
ният емигрант от Хаити 
- Мишел, който е изгубил 

всичко и сега работи като 
гард, търси Спасението. 

Както винаги ироничен 
и провокативен, авторът 
ни предлага своя мрачен и 
хаплив коментар на една 
американска култура, за-
дръстена от секс, нар-
котици, насилие, похот, 
неудовлетвореност и ед-
нопосочно мислене. Молът 
на Богосян е зловещ гро-
тесков декор, сред който 
героите му – изгубените 
деца на града, са отчайва-
що сами в консуматорски-
те си вселени, управлява-
ни от медиите, и отчаяно 
дръзки в опитите си да 
преоткрият вкуса на жи-
вота и самите себе си.

Любимият диджей 
на Хю Хефнър 
гостува в София
Dimitri From Paris е удостоен 
с титлата „рицар“

Един от най-
харесваните и 
търсени диджеи 
и продуценти на 
музика в света 
Dimitri From Paris 
ще бъде специал-
ният гост на пар-
тито Discotheque 
в „Ялта” на 25 ап-
рил. Звездата ще 
предложи релак-
сираща разходка 
през хауса, денса, 
лаунджа, елек-
трото, джаза и 
дори самбата, 
а от столичния 
клуб обещават 
специални диско 
акценти в декора на за-
ведението. 

Любимецът на Хю 
Хефнър е автор на ня-
колко специално запи-
сани за Playboy mansion 
албуми, а може да се 
похвали и с най-голямо-
то признание за един 
френски артист – про-
възгласен е за рицар, 
превръщайки се в пър-
вия диджей, удостоен с 
подобна чест. 

Въпреки името си, 
Dimitri From Paris по про-
изход е грък, роден в Ис-
танбул. След като роди-
телите му емигрират 
във Франция обаче, той 
се превръща в един от 

основните радио диджеи 
на 80-те с уникалния си 
подход на смесване на 
семпли и диско хитове. 
Той прави първото хаус 
парти във Франция през 
1986 г., а талантът му 
за секси сетове ведна-
га е открит от модна-
та индустрия и скоро 
той озвучава ревютата 
на марки като Chanel, 
Jean-Paul Gaultier и Yves 
Saint-Laurent. Музиканти 
като Bjork, New Order, 
Cardigans, James Brown и 
Quincy Jones пък му да-
ват поръчки за ремикси, 
а неотдавна Мадона го 
покани да открие шоуто 
й в Париж.

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Германия след Вто-
рата световна война. 
Тийнейджърът Миха-
ел се впуска в любовна 
авантюра с два пъти по-
възрастната Хана (за да 
няма съдебни проблеми, 
екипът на филма е за-
снел сексуалните сцени 
едва след като актьорът 
Дейвид Крос е навършил 
18 години – на 4 юли 2008 
г.) С напредването на 
техните взаимоотно-
шения Хана разкрива, че 
обожава да й четат, и 
така „Одисея”, „Дамата 
с кученцето” и „Хъкълбе-
ри Фин” се превръщат 
в прелюдия към креват-

ните удоволствия. Един 
ден обаче тя просто из-
чезва, оставяйки Миха-
ел объркан и с разбито 
сърце. 

Осем години по-късно 
младежът вече е сту-
дент по право и заедно 
с колегите си наблюда-
ва процесите срещу на-

Четецът цистките престъпници. 
Именно в съдебната зала 
Хана се завръща в жи-
вота му – тя е една от  
петте жени, които са 
били пазачи в нацистки-
те концентрационни ла-
гери. Докато тъмното 
й минало се осветлява, 
Михаел осъзнава, че знае 
тайна, която е в състоя-
ние да преобърне хода на 
делото. 

Връзката между Хана 
и Михаел се разиграва в 
един микрокосмос, който 
е мост между две поко-
ления - младите и въз-
растните германци в 
следвоенните години. Тя 
е апатична към това, ко-
ето се е случило, а той е 
ядосан и иска отговори. 

Танцовата трупа на Изток Ковач 
за първи път в България

Мартин Динчев
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Socially important procedures and risky 
assignors are checked

Regional office of BCC – Varna and 
Municipality of Varna for a more beautiful city

I am an optimist on 
the effect of the crisis

Irish companies sell 
the cheapest homes 
in Bansko

The sea, ah, the sea…

Preliminary control on public 
procurement procedures is introduced Nikolay Galchev:

The Ministry of Regional Development and Public Works and UNECE 
organized First International Conference on Energy Efficiency

The  Un i t ed  Nat i ons 
Econom ic  Commiss i on 
f o r  E u r o p e  ( U N E C E ) 
together with the Ministry 
of Regional Development 
and Public Works were the 
organizers of the first of 
its kind international forum 
on energy eff ic iency in 
housing construction. The 
conference, which gathered 
eminent  wor ld  exper ts, 
passed in an increased 

interest on the part of state 
and local authorities, the non-
governmental sector and the 
media. It was opened by Kalin 
Rogachev, Deputy Minister of 
Regional Development and 
Public Works. The investment 
in house renovation amounts 
to some EUR 5,000, including 
s u b s i d y  a n d  p e r s o n a l 
resources. Every household 
would annually save energy 
for EUR 720 if renovating 

its house, which means that 
the investment is repaid for 
7-8 years. The Ministry of 
Regional Development and 
Public Works forecasts by the 
end of the year to be created 
a multiple business model 
connected to public-private 
partnerships.

T h e  p r o j e c t  “ D e -
monst rat ion Renovat ion 
of Multifamily Residential 
Buildings” of the Ministry 

of Regional Development 
and Public Works and The 
United Nations Development 
Programme is good enough 
to favor all candidates, said 
Dora Yankova, mayor of the 
municipality of Smolyan. 
She thinks its popularity 
will grow together with the 
poss ib i l i t i es  o ffe red by 
modern technologies for 
renovation and sanitation in 
construction.

BULGAR IAN  CONSTRUCT ION  CHAMBER  –  REG IONAL  OFF ICE  BURGAS

As membe rs  o f  t he 
Bu lgar ian  Const ruc t ion 
Chamber,  we  f rom the 
Regional  Off ice Burgas 
were one of the first to work 
out an anti-crisis program 

already in October last year. 
Some of our conclusions 
served as a basis of the 
anti-crisis program of BCC 
as a whole. We managed to 
foresee some trends which 

we took into consideration 
in our activity. The main 
things which we stressed 
on and about which we 
advised our  compan ies 
were connected primarily 

to optimizing production in 
order to reduce costs and 
to be more competitive on 
the market. And, of course, 
we stressed also on the 
quality, on its improvement.

At the end of 2008 were 
passed the  success i ve 
amendment s  t o  Pub l i c 
Procurement Law, which 
i n t roduced  p re l im ina r y 
con t ro l  on  pa r t  o f  t he 
procedures. It consists in 
exercising control functions 
i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e 
procedure on assignment 
of public procurement and 
includes the period before 
the contract  award and 
signing. The normative order 

in this sense was additionally 
specif ied with the latest 
amendment s  t o  Pub l i c 
Procurement Law passed 
at the end of March 2009 
and promulgated in issue 24 
of the State Gazette. The 
amendments specified more 
clearly the range of that 
control.

“The aim is to achieve 
reasonable assurance that 
procedures are carried out in 
conformity with the law and the 

projects funded 
with European 
money are carried 
out in accordance 
with the rules 
and conditions 
at which they 
were approved,” 
explained Mig-
lena Pavlova, 
Executive Di-
rector of Public 
Procu rement 
Agency.

Eng. Nikolay Galchev is 
a construction engineer with 
an over 25-year experience 
in the sphere of construction 
e n t r e p re n e u r s h i p .  H e 
was born in Dobrinishte. 
In 1981 he took office in 
GUSV, where gradually he 
became technical leader 
of a construction site, head 
of production base, chief 
engineer and project manager. 

His own private company 
“N i ko lay  Galchev”  was 
established in 1993, followed 
later on by “Galchev and co.” 
and “Galchev Engineering 
Group ”  –  B lagoevgrad . 
Since March 2007 he has 
registered “Galchev Holding” 
of 16 branches specialized 
in different activities and 
services. At present the 
holding has 20 companies.

In the Municipality of 
Varna the co-operation with 
the Bulgarian Construction 
Chamber, and in particular, 
with its regional office in 
the person of Mr Valentin 
Valev, is well up to standard. 
This opinion expressed eng. 
Vili Zhechev, deputy mayor 
for architecture. During the 
passed year several meetings 
were held between the team 
of the mayor of Varna Kiril 
Jordanov and local builders. 
Some very urgent problems 
were discussed connected to 

the activity of the Chamber, 
its structure and the possibility 
for  improvement  of  co-
operation in regulating the 
administrative provision of 

the Municipality 
to the intention of 
investors toward 
builders. At the 
m e e t i n g s  t h e 
mayor put also 
t h e  p ro b l e m s 
connected to the 
city vision. The 
main problems 
are security of 
c o n s t r u c t i o n 

sites as security for the 
population, because most of 
them are in zones of heavy 
traffic of vehicles and people, 

observance of the schedule of 
motion of heavy construction 
mach ines  wh i ch  c a r r y 
concrete and construction 
materials, observance of 
the terms of the summer 
season from 1 June to 15 
September. “On these lines 
of co-operation many of the 
problems were solved as 
each side understood what 
should be done for our city 
to become more beautiful 
and how should we help the 
construction sector and its 
construction intentions.”

An agency in Dublin offers 
special bonuses and a 35% 
discount for mountain resorts 
by the end of April.

Real estate agencies 
in the Irish capital Dublin 
announced discounts of 35% 
for holiday homes in Bulgaria. 
The main destination, of 
course, is Bansko. On signing 
a contract by the end of April 
the buyer can even get back 
EUR 500 in his pocket. One 
can buy a studio in the resort 
for EUR 20,000, as seen by 
the offers. In the remaining 
winter resorts the offers are 
even cheaper but fewer. The 

price in Bansko is connected 
to the proximity of the home 
to the first stop of the ski lift. 
The agency guarantees that 
they will negotiate until their 
clients get the best offer for 
the chosen resort.

To the question “Why 
should one invest in real estate 
in Bulgaria?” the agency replies 
with a couple of arguments. It 
bases its arguments on the 
opinion of world investors 
who say that the country is 
one of the biggest emerging 
markets at the moment and its 
growth possibilities have great 
potential.
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Влак на приятелите 
на Русия 

Тази сутрин на обекта беше 
някак по-тихо. Не се чуваха 
обичайните звуци на човешко-
то присъствие на един строеж 
- викове, смях, говор. Чуваше се 
само бученето на багерите, на 
камионите, на крана - все едно 
машините работеха сами, без 
да има хора. А те бяха там - 
цялата бригада. Без един. От 
тази сутрин вече без един, 
който предишния ден беше по-
чинал. Той беше стар майстор-
мазач. Душата на бригадата 
- като запееше „Кога зашумят 
шумите, буките" със силния си 
балканджийски глас, ток ми-
наваше през всички и работа-
та тръгваше. Голям мъж беше, 
едър и як като родопска мечка 
- удряше със замах цимента в 
стените и мажеше, размазва-
ше плавно, уверено и в очите му 
имаше онова лирично съзерца-
ние, което имат художниците, 
когато рисуват картина. Всич-
ки се заразяваха за работа от 
него, дори и най-мързеливите. 
Защото той работеше мъжки 
и сърцато, като че ли го прави 
не за пари, а за самата работа, 
за кеф. Та чак си и пееше. Все 
македонски, хайдушки песни, ко-
ито са за маса, но не и за рабо-
та. Затова и колегите му, като 

запееше, се смееха и казваха: 
„Майсторе, от тези песни ни 
се припива!" Той се засмиваше 
гърлено и отговаряше: „Само 
за пиене мислите, ей! Трайте 
до довечера, аз черпавам!" И ги 
черпаваше. До зори пееха за-
едно с него „Кога зашумят шу-
мите, буките"... Докато тази 
сутрин, когато дойдоха на рабо-
та, техническият им съобщи, че 
майсторът внезапно е починал 
- инфаркт. Всички се смълчаха. 
Някой тихо напсува живота на 
майка и работният ден започ-
на. Но работата не тръгваше, 
не вървеше, само я мъчеха - те 
нея и тя тях. И беше толкова 
неловко тихо - без викове, без 
смях, без говор и... без песен. 
Всички чакаха денят да свърши, 
за да отидат да се сбогуват с 
починалия им колега. Обаче един 
от закъснелите за работа мла-
доци, не разбрал за смъртта 
на майстора, беше решил да го 
подсети за неговата песен, ко-
ято още не запява тази сутрин: 
„Кога зашумят шумите, плачат 
за войводата, капетано..." Мла-
докът пееше и не разбираше 
защо майсторът не го чува от-
някъде по етажите на строежа, 
за да запее с него. А останали-
те от бригадата нямаха сили да 
му извикат да спре. 

Петър Донкин

ПЕСЕНТА НА МАЙСТОРА

Тази година отбеляз-
ваме 40-годишнината от 
началото на участието на 
нашата страна в изгражда-
нето на строителни обек-
ти в руската страна. Наци-
онално движение „Русофили” 
организира мероприятия за 
отбелязване на тази важна 
за строителите от Бълга-
рия дата. На 12 септември 
ще се проведе Шестият 
национален събор на прия-
телите на Русия на язовир 
„Копринка”. Особен акцент 
за кръглата годишнина е 
поканата за пътуване с 
„Влака на приятелите на 
Русия”, което ще стартира 
на 6 юни. Организаторите 
от Национално движение 
„Русофили” очакват своите 
приятели, колеги и техните 
семейства на адрес www.
rusofili.eu и на тел. 986 53 08 
за записване и уточняване 
на програмата.

Снимка 
Ренета Николова

*Посочената рекламна тарифа е в сила до 30.04.2009 г.



Въпреки жестоките 
критики към Димитър 
Бербатов от английски-
те медии феновете го 
защитават.  Димитър 
Бербатов бе засипан от 
британските медии с на-
падки, след като пропус-
на първата дузпа срещу 
„Евертън” и „Манчестър 
Юнайтед” отпадна на по-
луфинала на ФА Къп. Той 
обаче получи подкрепата 
на треньора си сър Алекс 
Фъргюсън, на легендата 
на българския футбол 
Христо Стоичков, а сега 
феновете също го съвет-
ват да не се предава.

„Дейли Мейл” направи 

анкета с въпрос: „Берба-
тов само загуба на пари 
ли е?” Оказва се, че пове-
чето мнения са положи-
телни и доминира идея-
та, че една пропусната 
дузпа не е фатална. Само 
10% от мненията са нега-
тивни, а всички останали 
коментари акцентират 
върху приноса на Берба-
тов за играта на отбора. 
Един от феновете дори 
припомня как преди сед-
мица Митко бе сред лю-
бимците на агитката и 
предрича, че тепърва ще 
покаже най-доброто от 
себе си.

„Парите за него бяха 
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КАНАЛ 1

ПЕТЪК, 24 април
06:45 - Денят започва - сутрешен 

блок 09:35 - Здраве 10:15 - Дързост и 
красота - тв филм /2239 епизод/ 11:00 
- Парламентарен контрол - пряко пре-
даване от НС 14:15 - Специализирано 
предаване за хора с увреден слух 14:45 
- Законът и ние 15:15 - Вкусът на жи-
вота с Васа Ганчева 16:00 - По света и 
у нас 16:25 - Телепазарен прозорец 16:40 
- Големите шпионки - анимационен 
филм 17:30 - Обратно броене - филм 
за "Евровизия 2009 18:00 - По света и 
у нас 18:30 - Седмо чувство - семейна 
игра 19:00 - Евърууд - тв филм /16 епи-
зод/ 20:00 - По света и у нас 20:30 
- БНТ такси 20:50 - Панорама с 
Бойко Василев 21:50 - 50 годи-
ни БНТ. 1973 21:55 - Есенин - тв 
филм /3 епизод/ 22:55 - По света 
и у нас 23:10 - Евровизия 2009 - 
клипове на песните 23:15 - Някой 
като мен - филм за Елтън Джон

СЪБОТА, 25 април
08:00 - Чудното пътуване на Нилс 

Холгерсон с дивите гъски - анимационен 
филм 08:50 - За децата 10:15 - Всички 
пред екрана 11:00 - Памет българска 
с проф.Божидар Димитров 12:00 - По 
света и у нас 12:10 - Евробългари 12:20 
- Спортни новини 12:30 - Бразди 13:45 - 
Минута е много - тв състезание 14:35 
- Световна купа по сноуборд - репор-
тажи от Сънди Ривър и Москва 15:00 
- Умно село. Декалог 2001 15:50 - Урок 
по родолюбие 16:35 - Уолт Дисни пред-
ставя.  17:25 - В кадър. Енергийните ал-
тернативи - документален филм 17:55 
- Футбол. "Литекс" - "Локомотив"/Сф/ 

20:00 - По света и у нас 20:50 - 50 
години БНТ. 1973 20:55 - Шоуто на 
Канала 21:45 - Човек срещу човек 
- игрален филм

НЕДЕЛЯ, 26 април
08:10 - За децата 08:50 - Свето-

вен шампионат по мотоциклетизъм 
на писта. Мото GP - пряко предаване 
от Япония 10:00 - Непозната земя 
10:30 - Вяра и общество с Горан Бла-
гоев 11:00 - Неделно матине. 11:55 - 
В неделя с...  12:00 - По света и у нас 
12:30 - В неделя с... 16:00 - Спортна 
треска 17:00 - ТОТО шанс 17:30 - В ка-
дър. 18:00 - Фонд БНТ. Каналето 18:50 
- В Нова Европа с Майкъл Пейлин 20:00 
- По света и у нас 20:50 - Изиска-
ният джентълмен 22:45 - По све-
та и у нас 22:55 - Евровизия 2009 
- клипове на песните 23:00 - Шоу 
"Елит" - предаване за шоубизнес 
23:30 - Нощни птици

bTV

ПЕТЪК, 24 април
06:50 - "Тази сутрин" - информа-

ционно предаване 09:30 - "Бон Апети" 
10:00 - "Часът на мама"  11:00 - "Гос-
подарката на Троя" - сериал 12:00 - bTV 
Новините 13:30 - "Лицето на другата" 
- сериал 14:30 - "Буря в рая" - сериал, еп. 
152 15:30 - "SMS" - сериал, еп. 62, 63 
16:30 - "Горчиво" - шоу за младоженци 
17:00 - "Любовта е във въздуха" - се-
риал, еп. 2 19:00 - bTV Новините - 
централна емисия 20:00 - "Хипно-
тизаторът" - комедийно токшоу 
21:00 - "Комиците" - комедийно 
шоу 22:00 - bTV Новините - късна 
емисия 22:30 - "Шоуто на Слави"  

23:30 - "Моите мили съседи" 

СЪБОТА, 25 април
07:00 - Детски клуб Дисни 09:30 

- "Бон Апети" - кулинарно предаване с 
Иван Звездев 10:00 - "Огледала" - пре-
даване за мода и стил с водещ Радост 
Драганова 11:00 - "Търси се..." - токшоу 
с водещи Меги и Нели 12:00 - "Глобусът" 
- предаване за туризъм с водещ Карина 
Караньотова 12:30 - "Най-смешните 
животни и хора на планетата 13:00 
- "Часът на National Geographic. Духо-
вете" - научнопопулярен филм 14:00 
- Формула 1. Квалификации - пряко от 
Бахрейн, Сахир 15:00 - "Монк" - сериал, 
сезон 5, еп. 14 16:00 - "Разбулените тай-
ни на магията" - магическо шоу, еп. 6 
17:00 - "Море от любов" /избрано/ - то-
кшоу с водещ Наталия Симеонова 18:00 
- "Сеизмограф" - предаване за полемика 
и анализи с водещ Светла Петрова 
19:00 - bTV Новините. централна 
емисия 20:00 - "Алената буква"  
22:40 - bTV Новините - късна еми-
сия 23:10 - "Операция Слава" - то-
кшоу с водещ Росен Петров

НЕДЕЛЯ, 26 април
07:30 - Детски клуб Дисни 09:00 

- "Сблъсък" - сутрешно ток шоу с 
водещи Иван и Андрей 10:30 - "От-
печатъци" - коментарно токшоу с 
водещ Мира Баджева 11:30 - "Топ гиър" 
- автомобилно шоу 12:00 - "Другата 
България" 12:30 - "Двама мъже и по-
ловина" 13:00 - "Годеж по правилата" 
- Романтичен 14:40 - Формула 1. Ква-
лификации - пряко от Бахрейн, Сахир 
17:00 - "Междузвездни войни. Войната 
на клонингите" - сериал, еп. 12 17:30 
- "Спящата красавица" - Анимация 
19:00 - bTV Новините - централна 

емисия 20:00 - "Подпалвачката. 
Завръщане"  23:10 - bTV Новини-
те 23:40 - "Без дрехи" - развлека-
телно шоу

ПЕТЪК, 24 април
07:00 - "Здравей, България" - су-

трешен блок на НТВ 09:30 - "На кафе" 
- предаване на НТВ 11:30 - "ВИП БРА-
ДЪР: Голямото плюскане" - реалити 
шоу, на живо 12:00 - "Календар" - ин-
формационна емисия на НТВ 12:30 
- "Господари на ефира" - забавно 
предаване на НТВ /п/ 13:00 - "Страс-
ти на леда" - сериен филм 14:00 - 
"Забранена любов" - сериен филм :/п/ 
14:30 - "Блясък" - сериен филм 15:30 
- "Едно момиче в Аляска" - сериен филм 
16:30 - "Забравени досиета" - сериен 
филм, 4 сезон 17:30 - "Часът на Милен 
Цветков" - предаване на НТВ 18:15 - 
"Сделка или не" - телевизионна игра 
19:00 - "Календар" - информаци-
онна емисия на НТВ 20:00 - "ВИП 
БРАДЪР" - реалити 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 
- "Дълга целувка за лека нощ" - с 
уч. на Самюел Джаксън, Джина 
Дейвис, Браян Кокс, Ивон Займа, 
Дейвид Морс и др. 

СЪБОТА, 25 април
07:30 - За децата 10:00 - "Манха-

тън трио" - сериен филм 11:00 - "С аро-
мат на маргаритки" - сериен филм 12:00 

- "Календар" - информационна емисия на 
НТВ 12:15 - "Пазарен навигатор" - преда-
ване за икономика 12:30 - "Мисия Моят 
Дом 13:00 - "Пълна промяна" 14:00 - "Клю-
карката" - сериен филм 15:00 - "Баровци" 
- сериен филм 16:00 - "Били Елиът" 18:00 
- "Емигранти" - предаване на НТВ 19:00 - 
"Календар"  19:30 - "Темата на Нова 
20:00 - "ВИП БРАДЪР" - реалити 
шоу 21:00 - "Пълна лудница" 22:00 - 
"Горещо" - телевизионен таблоид с 
Венета Райкова 23:00 - "Календар" 
- информационна емисия на НТВ 
23:15 - "Усещане за жена"

НЕДЕЛЯ, 26 април
07:30 - За децата 12:00 - "Кален-

дар" - информационна емисия на НТВ 
12:15 - "България: различната" - преда-
ване за туризъм 12:30 - "Малката прин-
цеса" 14:15 - "Просто неустоима"  16:00 
- "Под небето на Тоскана" 18:00 - "На 
четири очи" с Цветанка Ризова 19:00 
- "Календар" - информационна еми-
сия на НТВ 19:30 - "Темата на Нова 
20:00 - "ВИП БРАДЪР" - реалити 
шоу 21:00 - "Мъже в черно"  22:50 
- "Календар" - информационна еми-
сия на НТВ 23:10 - "Две димящи 
дула"- с уч. на Джейсън Стейтъм, 
Джейсън Флеминг, Вини Джоунс, 
Ник Морън, Декстър Флечър и др.

ПЕТЪК, 24 април
09:30 - Рали "Аржентина" - Но-

вините преди старта 10:00 - Фор-
мула 1: "Фабриката на "Уилямс 10:30 
- Снукър, Световно първенство: 
Магуайър - Бърнет 12:00 - Снукър, 
Световно първенство: Осминафи-

нали, пряко 19:45 - Футзал, Купа 
на УЕФА: Кайрат - Интервю, по-
луфинал 21:00 - Снукър, Светов-
но първенство: Осминафинали, 
пряко 00:00 - Кеч: "Тази седмица в 
WWE 00:30 - Кеч: Класически мачове 
от WWF 01:30 - Снукър: Световно 
първенство: Осминафинали

СЪБОТА, 25 април
09:30 - Рали "Аржентина" - Об-

зор на първия ден 10:00 - "Евроголове 
уикенд 10:15 - Футзал, Купа на УЕФА: 
Кайрат - Интервю, полуфинал 11:30 
- Рали "Аржентина" - Обзор на първия 
ден 12:00 - Формула 1: "Фабриката на 
"Уилямс 12:30 - Автомобилизъм: "Пор-
ше къп" Бахрейн, пряко 13:15 - Снукър, 
Световно първенство: Осминафинали, 
пряко 00:00 - "Евроголове уикенд 
00:15 - "YOZ 00:30 - Футзал, Купа 
на УЕФА: Екатеринбург - Динамо 
М, полуфинал 01:45 - "Евроголове 
уикенд 02:00 - Канадска борба: 
Национална лига

НЕДЕЛЯ, 26 април
09:30 - Рали "Аржентина" - Обзор 

на втория ден 10:00 - Супербайк: Гран 
При на Холандия (квалификация) 10:30 
- Лека атлетика: Маратон на Лондон, 
пряко 13:55 - Суперспорт: Гран При 
на Холандия, пряко 15:00 - Колоезде-
не: Лиеж-Бастон-Лиеж, пряко 18:00 
- Футзал, Купа на УЕФА: Финал, 
пряко 19:30 - Супербайк: Гран При 
на Холандия 20:15 - "Моторспорт 
уикенд 20:45 - Снукър, Световно 
първенство: Осминафинали, пряко 
00:00 - "Боен клуб" - К1 Уърлд Макс Токио 
01:30 - Формула 1: "Фабриката на "Уилямс 
02:00 - Снукър, Световно първенство: 
Осминафинали

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

Английските фенове 
подкрепят Бербатов

Отборът на „Лев-
ски-Сиконко" е новият 
волейболен шампион на 
България, след като „си-
ните" победиха вечния 
съперник ЦСКА с 3-0 гей-
ма в четвъртата среща 
от финалната серия на 
Националната волейбол-
на лига.

Момчетата на Или-

ев си осигуриха злат-
ните медали, след като 
спечелиха трите гей-
ма срещу „армейците" 
с 25-21, 25-22 и 25-23. 
„Левски-Сиконко" спече-
ли финалната серия с 
3-1 победи и си осигури 
първото място в бъл-
гарския шампионат за 
сезон 2008/ 2009 г.

„Левски-Сиконко” 
е новият волейболен 
шампион на България

Алекс Фъргюсън отново защити Бербатов 

Мениджърът на „Манчестър Юнайтед" Алекс 
Фъргюсън защити Димитър Бербатов. Български-
ят футболист бе засипан с критики от медиите 
на Острова заради пропусната дузпа по време на 
полуфинала за Купата на Англия между „Манчестър 
Юнайтед" и „Евертън".

Сър Алекс заяви пред английския таблоид „Сън":
„Бербатов е разочарован от пропуска си и е нор-

мално да понесе критики. Когато купиш футболист 
за 30 млн. паунда, хората си мислят, че за него не 
трябва да е проблем да вкара една дузпа, но неща-
та не стоят точно така. Всеки може да сгреши. 
В действителност Димитър игра доста добре. Не 
виждам защо представянето му през целия сезон се 
поставя под съмнение заради тази изпусната дузпа. 
И Бербатов, и останалите футболисти са тъжни. 
Винаги е неприятно да отпаднеш на полуфинал. Са-
мият аз много пъти съм губил с дузпи. Убеден съм, 
че избрах най-подходящия състав за този мач. На-
правих някои промени, защото все пак големите цели 
на „Юнайтед" остават титлата в Англия и Шампи-
онската лига. Феновете видяха футболистите, на 
които ще разчитам за следващите години."

много, но ги заслужава. Бербатов 
промени играта ни в атака. Сега 
в нея има повече контрол и е по-
атрактивна. Може би не е съвсем 
свикнал с отбора, но когато играе 
с Гигс, Скоулс, Карик и Рууни е раз-
личен. Трябва му още време и ще по-
каже класата си”, коментира един 
от феновете.
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Модата и науката са 
възприемани винаги като 
взаимно изключващи се 
понятия. За модата се 
смята, че е нещо непо-
стоянно и повърхностно, 
докато науката е нещо 
сериозно и по-често скуч-
но. Тяхната обвързаност 
обаче дава живот на про-
дукти, които са достой-
ни за научнофантастичен 
роман - продукти, които 
излъчват светлина, уби-
ват бактерии, съхраня-
ват топлина и я възста-
новяват в тялото, когато 
температурата му падне, 
измерват кръвното наля-
гане, температурата и 
нивото на водата в тя-
лото ви. Вече няколко го-
дини модните дизайнери 
и производители работят 
заедно върху технологич-
ните новости при дрехи-
те, които доскоро имаха 
за цел просто да топлят, 
но  вече  притежават 
свойствата на „умни" 
джаджи.

Дай ми прегръдка -  

The Hug Shirt !

Прегръдките винаги 
се дават от любимите 
хора. Но какво да правим, 
когато те са далеч, а ние 
се нуждаем от нежност? 
Италианските дизайнери 
са създали тениска, коя-
то благодарение на сен-
зорни системи може да 
пренесе върху носещия я 
топлината на липсващи-
те любими. Създадена от 
Франческа Роселла, от 
„Ивреа дизайн институт” 
в Торино, „прегръщаща-
та тениска“ има мрежа 
от сензори, сложени на 
стратегически  мес -
та: на раменете, гърба, 
врата и около хълбоци-
те. Системата работи 
чрез Bluetooth клетъчен 
телефон, специално кон-
струирана да изпраща 
сери я  от параметри 
като температура, сър-
дечен ритъм,  дишане 
или продължителност 
на прегръдката, която 
получавате. Данните се 
анализират и препращат 
към сензорите, които 
правят прегръдката ре-
ална чрез увеличаване и 
свиване на частичките 
на тениската така, че 
носещият може да усети 

физическото докосване и 
топлината на истинска-
та прегръдка.

Дрехи, които си променят 

цвета и размера

Най-умната и чувст-
вителна рокля е направе-
на от еластична мате-
рия, която е комбинирана 
със сензори, разположени 
близо до тялото. Те за-
писват движенията на 
носещия я, взаимодейст-
вието му с други хора и 
показват данните чрез 
електро-луминесцентна 
бродерия върху роклята. 
В зависимост от количе-
ството и бързината на 
движенията цветовете 
се променят, създавайки 
истинска феерия. Алго-
ритмичната програма, 
която контролира рокля-
та, е проектирана да пази 
информация за промени 
във вашия организъм. Ко-
гато стои неподвижно, 
роклята е черна, но кога-
то усети движение или 
взаимодействие с други 
хора, няколко сини кръгче-
та се появяват около нея. 
Мистериозната рокля 
може да променя формата 

и дължината си, дори и по 
време на парти. Ако в на-
чалото на партито сте 
носили дълга до коленете 
бледосива рокля, направе-
на от мека материя, вие 
можете да завършите ве-
черта облечена в дълга, 
права, яркочервена рокля. 
И всичко това без да се 
преобличате.

Здраве, наблюдавано от 

дрехите

Умните дрехи могат 
да съдържат сензори за 
изпотяване, да се борят 
с насекоми и да прикри-
ват миризми, както и да 
се борят с полените. Но 
едно от най-впечатлява-
щите открития в тази 
сфера е детекторът за 
рак на гърдата, който 
е имплантиран в сути-
ена и открива рака още 
в най-ранен стадий. Той 
позволява и сканиране на 
големината на тумори-
те и ефектите от лече-
нието. „Умният сутиен“ 
работи въз основа на 
устройство от антени 
с микровълни, вплетени 
в материята при произ-
водството й. Антените 

нарастват тогава, кога-
то открият анормална 
температура в гърдите, 
което се асоциира с нали-
чието на ракови клетки. 
Не след дълго, освен дре-
хи, които ще ни правят да 
изглеждаме по-слаби, ще 
започнем да намираме в 
магазините дрехи, които 
да карат носещият ги да 
се затопля или охлажда, 
да мирише хубаво или го 

подхранват с витамини.
„Светът е безкраен, 

що се отнася до комби-
нирането на дрехи и тех-
нологии. Само въображе-
нието може да начертае 
границите“, казва Адам 
Бест, изследователят, 
който проектира риза, 
произвеждаща електри-
чество единствено бла-
годарение на движенията 
на тялото. 

Гардероб с висок коефициент 
на интелигентност

Мария Михайлова

Nike представи 
новите си модели 

За рекламната фото-
сесия на новите си мо-
дели Hi-Jack, Air Offence 
и Air Zenyth фирмата за 
спортни облекла Nike из-
бра световноизвестни 
спортисти - руската те-
нисистка Мария Шарапова 
и италианския футболист 
Фабио Канаваро.

Моделът Hi -Jack е 
предназначен за жени, 
които предпочитат улич-
ната мода. Високите 
спортни обувки от сери-
ята са изработени от лек 
материал. 

Другият модел в но-
вата колекция на Nike - 

Air Zenyth, е наследник на 
модела, станал актуален 
през 1987 г. - Air Max One. 
Той съчетава в себе си 
кожа и найлон. Въздушни-
ят амортизатор и ниски-
ят език правят носенето 
му комфортно и приятно 
за всички ценители.

Моделът Air Offence е 
подходящ както за жени, 
така и за мъже. Дизайне-
рите са вдъхновени от ба-
с к е т -
болния 
м о д е л 
обувки 
Vandal 
о т 
1984 г.

МОДНИ ТЕНДЕНЦИИ ПРОЛЕТ–ЛЯТО 2009 - ШОРТИТЕ

Снимки: Nike

Все по-често еле-
менти от спортната 
мода присъстват в 
колекциите на мод-
ните дизайнери. За 
лято 2009 в почти 
всички колекции на 

световните и български-
те дизайнери има поне 
един модел шорти. Със 
или без маншет, дюс, на 
райе, каре или с леопардо-
ви щампи - разнообразие-
то е голямо. Шортите 
успешно се комбинират с 
късо сако, яке, риза, пот-
ник или блуза.



Не само шампанското, подбраните храни 
и напитки и изисканата атмосфера, но най-
вече  обявяването на наградите на Между-
народния фестивал за детективски филми 
и телевизионни програми на правозащитна 
тема Detective Fest разгорещи  кръвта на 
гостите на легендарния ресторант.

За 11-и пореден път Москва събра елита 
на кино- и тв индустрията на престижното 
събитие, което се реализира с подкрепата 
на ООН, Съвета на Европа, министерствата 
на културата, на външните  и на вътрешни-
те работи  на Русия, министерството на 
правосъдието, руската Дума, Прокуратура-
та и Върховния съд и с подкрепата на кме-
та на руската столица. От 15 до 19 април 
продължи конкурсната 
програма, бяха показани 
повече от 150  игрални и 
документални филма, тв 
предавания и репортажи, 
представящи усилията 
на правозащитните орга-
ни за борба с тероризма, 
организираната прес-
тъпност и наркотрафика. 
Рубриката „Прокурорите” 
на БНТ1 спечели Специал-
ната награда за тв пре-
даване  в категорията 
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За седма поредна годи-
на „БгПресФото” събра на 
едно място 81 самобитни 
по своето възприятие 
на света автори, които 
представиха над 1500 фо-
тографии. Събитието в 
Арт Галерия НДК бе повод 
за среща на много при-
ятели, доброжелатели и 
професионални ценители 
на това изкуство. Пред-
седателят на фондация 
„БгПресФото” Цветан 
Томчев, с подкрепата на 
депутата Иво Атанасов и 
Събин Пашов - президент 
за 2008/2009 ротарианска 
година на Ротари Клуб  

Национална изложба за българска фотожурналистика 
„БгПресФото '09”

Вили Михайлова

София Център, привет-
стваха наградените ав-
тори. Грамоти получиха 10 

от отличилите се фото-
графи, както и журналис-
тът на свободна практи-

ка Александър Атанасов, 
за снимките си на експло-
зията в Челопечене. 

Голямата награда за конкурса получи Неделиан Нешев от в. „Дневен Труд" за снимката  
„Пожар в пътническия влак Пловдив–Стамболийски"

Председателят на фондация „БгПресФото” 
Цветан Томчев и депутатът Иво Атанасов - председател 
на Комисията по гражданско общество и медии

Прославеното в музиката и 
литературата заведение през го-
дините е променяло своето мес-
тонахождение. Името му идва от 
фамилия, но не руска. През 1826 г. 
французинът Транкил Яр (Tranquille 
Yard) открил ресторант, който 
бързо станал много моден, дотол-
кова, че през септември същата 
година самият Пушкин обядва там. 
Очевидно доста вкусно, защото 
след това описва „трюфелите на 
„Ярь” в своите произведения. По 
време на съветската епоха, като 
символ на капиталистическото 
разточителство,  ресторантът е 
бил закрит и в сградата е наста-
нен кинотехникум. В строителния 
бум на 50-те на мястото на клуба 
е построен хотел с името „Съ-
ветски” и „Ярь” под такъв образ 
продължил да работи като ресто-
рант, част от този хотел. Хоте-
лът между другото съществува и 
до днес и името му не е промене-
но - „Съветски”. Към плюсовете на 
„Ярь” трябва да добавим и отлич-
ната храна, доброто обслужване и 
атрактивната програма.

Легендарният московски 
ресторант „Ярь” очарова 

участниците и гостите на 
Что так грустно – взять гитару 
Да петь песню про любовь
Иль поехать лучше к „Яру” - 
Разогреть шампанским кровь...

Ренета Николова

DETECTIVE FEST

Снимки авторът

БЛЯСЪК

„Престъпление и наказание”. 
Церемонията по връчването 

на  наградите бе при сериозни 
мерки за сигурност, а за място 
на събитието бе избран ресто-
рант „Ярь”. 

Фестивалът се радваше на голям медиен интерес

Генералният директор на кинокомпания "Парамир" 
Юрий Бобров, бе един от най-интервюираните гости 
на церемонията

Събитието се проведе при засилени 
мерки за сигурност

Снимки 
авторът


