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Сергей Станишев: 

Премиерите на България и Русия откриха в Москва Българската 
национална търговско-промишлена изложба

Инж. Симеон Пешов - председател на КСБ, Сергей Станишев - министър-председател на Република България, 
Владимир Путин - министър-председател на Русия, и Юрий Лужков - кмет на Москва

Премиерите на България 
и Русия Сергей Станишев и 
Владимир Путин откриха Бъл-
гарската национална търгов-
ско-промишлена изложба, ко-
ято е част от програмата за 
отбелязване на Годината на 
България в Русия. Това е най-
мащабното досега предста-
вяне на експортния потенциал 
на страната ни за последните 
20 години, Целта е повишаване 
на износа за един от основни-
те външнотърговски парт-
ньори на страната ни, като 
се използват икономическите, 
инвестиционните и експорт-
ните възможности на България 
като пълноправен член на ЕС и 
надежден партньор, предлагащ 
конкурентни стоки и услуги.

 През последните години 
българо-руските икономически 
връзки достигнаха най-голяма 
си динамика за две десетиле-
тия. Увеличава се и броят на ру-
ските туристи, които предпочи-
тат да прекарат почивката си 
по българските курорти. 

на стр. 4

Под мотото „Безопасният труд е 
право на всеки човек” бе отбелязан 
Световният ден за безопасност на 
труда, инициатива на Международ-
ната организация на труда (МОТ). 
Този ден за безопасност на труда 
е неотменима част от глобалната 
стратегия в областта на здравето и 
безопасността при работа. Превен-
цията е един от главните стълбове 
на тази стратегия, а Световният 
ден за безопасност на труда – един 
от важните инструменти за повиша-
ване на информираността и култура-
та за безопасен и достоен труд и за 
придаване на политическа значимост 
на безопасността и здравето при ра-
бота. 

на стр. 12

Световен ден 
за безопасност 
на труда 

Днешното време те кара да 
поемaш отговорности

100% авансово финансиране 
на проекти по Кохезионния фонд в Полша

 Ако не съм ангажиран с обществена работа, си 

намирам друга. Не мога да стоя, без да върша нещо

 Повечето хора си казват, че в строителство-

то се изкарват много пари, има големи печалби. Мно-

го малко обаче си представят каква отговорност е 

строителството. Отговорност, която се носи с го-

дини напред за обекта, който си изпълнил.  на стр. 12

С промяна от 12.02.2009 г. 
в наредбата на министъра на 
регионалното развитие, каса-
еща кохезионната политика, 
Полша е въвела възможност-

та за 100% авансово финанси-
ране на проекти по Кохезион-
ния фонд. Радикалната мярка 
е отговор на икономическата 
криза и в съответствие с ев-

ропейската политика за уско-
ряване на финансирането по 
проекти.

на стр. 16
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СТРЪК 

 ЗЕЛЕНА ТРЕВА

Дъждът спря толкова изненадващо, 
колкото беше започнал. Преваля крат-
ко, дори не успя да разкаля. И слънцето 
изгря чисто, като усмивка на палаво 
дете. Лъчите му се отразяваха с нежен 
блясък в дъждовната капка, стичаща се 
по самотния стрък трева, пробил през 
твърдата кора на отъпканата земя око-
ло строежа. Това беше единствената 
тревичка, оцеляла под тежките грайфе-
ри на камионите и багерите, под вери-
гите на булдозерите, под стъпките на 
работническите ботуши. Но никой не я 
забелязваше. Почти никой. 

Само едно момче от селата я гледа-
ше и се сещаше за ливадата в родния 
двор, която някога с дядо му бяха ко-
сили заедно. „Колко отдавна беше!", си 
мислеше момчето с тъга, спомняйки си 
милия образ на дядо си, който вече не 
беше сред живите. „Не така, а така ще 
държиш!", учеше го как да държи косата 
дядо му. „И ще стоиш изправен, няма да 
се изгърбваш!", строго допълваше и му 
показваше каква трябва да бъде стой-
ката. А след това строгото му лице се 
разнежваше в усмивка. 

Момчето си спомняше всичко това, 
докато гледаше стръкчето оцеляла 
трева и не му се искаше да тръгва - 
трябваше да се качва по етажите, че 
майсторът го чакаше и сигурно вече го 

псува, задето толкова се бави. И май-
сторът беше възрастен, с побелели 
коси като дядо му, но никога не му се 
усмихваше. Само крещеше: „Цимент, 
вар, тухли!" И си криеше майсторлъка, 
не искаше да го учи, та да не му взе-
ме занаята. Трябваше да бърза, че пак 
щеше да му извика пред всички: „Къде се 
мотаеш бе, калпазанин!" Силно, та да го 
чуе и бригадирът. 

Но самотният стрък трева го за-
държаше - вятърът превиваше с по-
ривите си стъбълцето му. Момчето 
направи крачка встрани, за да доближи 
тревичката. Наведе се над нея и я за-
щити с дланите си от вятъра, сякаш 
беше пламък на запалена свещичка. То-
гава чу трясъка на парчето ламарина, 
което падна точно там, където беше 
момчето само преди миг. На разстоя-
ние една крачка встрани, която беше 
направил. Никой не разбра какво нещас-
тие можеше да се случи - ламарината 
беше тежка. Само момчето разбираше, 
че не то беше спасило тревичката от 
силния порив на вятъра, а тя него. И в 
паметта му отново изплува образът на 
дядо му, който се усмихваше доволен от 

любимия си внук.

За „Тухла четворка“ - 
Петър Донкин

Тухла четворка

Трудова борса на КСБ
От този месец Камарата 

открива ново бюро с основен 
предмет на дейност „посред-
нически услуги” при намиране 
на работа. Става дума за 
безплатни услуги на търсе-
щи работа българи, гражда-
ни от ЕС и други чужденци с 

равни права по отношение 
правото на труд. И още за 
информиране и консултиране 
за наличните възможности 
за професионална реализация, 
за насочване към обучение и 
за подпомагане сключването 
на трудови договори. Наред 

с това бюрото предлага на 
работодателите платени ус-
луги. На сайта на КСБ и в на-
шия вестник дружеството ще 
публикува актуални оферти и 
информация за търсещите ра-
бота в системата на строи-
телния отрасъл.

Представители на бли-
зо 500 строителни фирми, 
които членуват в Област-
ното представителство 
на КСБ от София и облас-
тта, и на около 1800 фир-
ми, вписани в Централния 
професионален регистър 
на строителя, дискутира-
ха съвместни действия по 
преодоляване на кризата. 
Особен акцент на среща-
та дискусия беше темата 
„Публично-частното парт-
ньорство в сектор „Стро-
ителство”  –  добрите 
европейски практики”, къ-
дето анализ направи инж. 
Николай Станков – зам.-
председател на Област-
ното представителство 
на КСБ - София .

Участниците коменти-
раха антикризисната про-
грама на правителството, 
особено в частта й за на-
маляване на данъчнооси-
гурителната тежест до 
нивото от 10%, което ще 
стимулира сериозно фир-
мите и работещите, ще 
остави повече пари у тях 
и ще извади на светло си-
вия сектор в икономиката, 
което особено важи за ре-
гионите в страната.

Обсъдени бяха и нови-
те предложения на Конфе-
дерацията на работода-
телите и индустриалците 
в България (КРИБ), които 
предлагат всички основни 
политически сили да под-
пишат споразумение, в 
което да поемат ангажи-
мент за запазване на ва-
лутното законодателство 
и валутния борд, както и 
за поддържане на макро-
икономическата стабил-

ност и фискалната дисци-
плина.

В тази връзка ана-
лизът на Камарата на 
строителите в България 

показва, че световната 
финансова криза засти-
га строителния отрасъл. 
Намаляването на чужди-
те инвестиции рефлек-
тира върху обемите на 
строително-монтажни-
те работи в сградното 
строителство с по 2–2,5 
млрд. лева. Забавеното 
плащане на строително-
монтажните работи на 
практика поставя стро-
ителните фирми в пози-
цията на съинвеститор, 
което не е характерно 
за чисто строителни-
те компании. Тревожно е 
предвиденото забавено 
плащане - до 6 месеца, в 
оперативните програми 
по европейските фондо-
ве, както и тенденция-
та големите поръчки по 
тези фондове да се въз-
лагат на дружества от 
страни извън ЕС, които 

силно субсидират износа 
и строителни услуги зад 
граница - заяви в изказ-
ването си председате-
лят на ОП - София инж. 

Светослав Глосов.
Дискуси ята ак -

центира на антикри-
зисните мерки, които 
трябва да създадат 
подходяща конкурент-
на среда, правила за 
ускорено усвояване 
на средства по евро-
пейските програми и 
засилване на борба-
та със сивия сектор 
в икономиката. Тук с 
внимание беше изслу-
шана тезата на упра-
вителя на строител-
ната фирма „Бокар” 
инж. Егмонт Якимов. 
КСБ настоява за мер-
ки от правителството 

срещу участието на фир-
ми извън ЕС при възлагане 
на обществени поръчки, 
както и да се спре прито-
кът на нерегламентира-
на работна ръка в стра-
ната, като се приложат 
утвърдени методики за 
борба срещу дъмпинго-
вите цени при тръжните 
процедури.

Участниците в дис-
кусията се обединиха и 
около належащото ре-
шаване на проблемите 
за управление на водния 
сектор, които пречат за 
стартирането на Опера-
тивната програма „Околна 
среда 2007–2013 г.” в тази 
й част, която се явява ос-
новен източник за финан-
сиране на проектите за 
малкия и средния бизнес 
в строителството при 
сегашната финансова и 
икономическа криза.

За преодоляване на кризата 
в строителството

Георги Елински

Инж. Светослав Глосов

Световен ден за безопасност на труда 
от стр. 1

Факт е, че всяка годи-
на в света стават 2,3 млн. 
нещастни случая на работ-
ното място и 1,9 млн. души 
умират от професионални 
болести.

Икономическите загуби 
от трудовите злополуки и 
професионалните заболява-
ния възлизат на 4% от све-
товния брутен вътрешен 
продукт. Но освен икономи-
ческите аспекти има и мо-
рални задължения – такива 
загуби на човешки живот са 
напълно неприемливи.

Правото на достоен и 
безопасен труд на българ-
ските граждани е гаранти-
рано от Конституцията на 
страната. Осигуряването 
на здравословни и безопасни 
условия на труд е основен 
приоритет в социалната 
политика на българското 
правителство. Приета е на-
ционална Стратегия за без-
опасност и здраве при рабо-
та, която обхваща периода 
от 2008 до 2012 г. Основна-
та цел на Стратегията за 
здравословни и безопасни 

условия на труд за България 
е намаляване на трудовите 
злополуки с 25%. 

За постигане на тази 
амбициозна цел се реали-
зират мерки в следните 
приоритетни области: га-
рантиране на правилното 
прилагане на законодател-
ството в областта на без-
опасните и здравословни ус-
ловия на труд; насърчаване 
на развитието и прилагане-
то на секторни стратегии; 
управление на професионал-

ните рискове и насър-
чаване на промените в 
поведението на рабо-
тещите и работода-
телите към прилагане 
на подход, насочен към 
опазване на здравето.

Активната социал-
на политика на Бълга-
рия по отношение на 
условията на труд е на-
сочена към: осигуряване 
на „благосъстояние при 
работа”; повишаване на 
културата за предпаз-
ване у работещите и 
по-нататъшно разви-
тие на системата за 
превенция; развитие 

на конкурентоспособност-
та на българския работо-
дател чрез реализиране на 
качеството в дейността 
за безопасност и здраве при 
работа; насърчаване и попу-
ляризиране на новаторски и 
адаптивни форми на орга-
низацията на труда с оглед 
подобряване на здравослов-
ните и безопасни условия 
на труд; осъществяване 
на ефективен интегриран 
контрол по спазване на тру-

довото законодателство; 
осигуряване на необходимо-
то качество на обучение в 
областта на безопасните 
и здравословни условия на 
труд; разширяване на инфра-
структурата от служби за 
консултиране и подпомагане 
на работодателя и пови-
шаване качеството в тази 
дейност; развитие на оси-
гурителните системи и за-
страхователната дейност и 
ефективното им включване 
в работата за осигуряване 
и поддържане на безопасни 
и здравословни условия на 
труд в предприятията.

За успешното развитие 
на дейността по безопас-
ност и здраве при работа 
със закон са определени ос-
новните права, задължения 
и отговорности на всички 
участници в трудовия про-
цес. Чрез Закона за здраво-
словни и безопасни условя 
на труд са въведени изцяло 
всички изисквания на рамко-
вата Директива на Съвета 
за въвеждането на мерки 
за стимулиране подобрява-
нето на безопасността и 

здравето на работниците 
при работа. Изградена е сис-
тема от норми, конкретни 
изисквания и задължения за 
осигуряване на безопасност 
и здраве при работа, която 
създава реална основа за ре-
ализиране на принципите на 
единния европейски пазар. 

Въведени са основните 
изисквания на Европейския 
съюз и Международната ор-
ганизация на труда за създа-
ване на единен държавен кон-
трол. Цялостният контрол 
по спазване на трудовото 
законодателство се осъ-
ществява от Изпълнителна 
агенция „Главна инспекция 
по труда“ към министъра на 
труда и социалната полити-
ка. 

За постигане на спра-
ведливо разпределяне на оси-
гурителната тежест между 
отделните работодатели и 
на мотивация към безопа-
сен и здравословен труд е 
разработена и функциони-
ра система за определяне 
на диференциран размер на 
осигурителните вноски за 
трудова злополука и профе-

сионална болест в зависи-
мост от степента на риска 
в различните сектори от 
икономиката. Въведено е за-
дължително застраховане 
на работниците и служите-
лите за риска „трудова зло-
полука”.

Оперативните данни на 
Националния осигурителен 
институт за първото три-
месечие на 2009 г. отбеляз-
ват значително снижаване 
на общия трудов травмати-
зъм с 21,5% спрямо аналогич-
ния период на 2008 г., като 
регистрираните трудови 
злополуки от 999 броя нама-
ляват на 784. Намаление на 
трудовите злополуки е реги-
стрирано в преобладаваща 
част от икономическите 
дейности, но по-осезаемо е 
снижението в 12 икономиче-
ски сектора: производство 
на хранителни продукти и 
напитки; облекло; дървен 
материал; машини; оборуд-
ване и домакински уреди; 
превозни средства; мебели; 
строителство; търговия 
на едро; сухопътен и воден 
транспорт. 
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Газови надежди за българските строители 
Амбициозна правителствена стратегия планира да направи страната ни световен газов разпределител

Завърши енергийната 
среща на върха в София. 
Знак за това, че тя беше 
успешна, беше приемане-
то на обща декларация на 
всички участници. Бълга-
рия вече е в центъра на 
тенденциите, принципите 
и политиките, които се 
прилагат по отношение 
на енергийната сфера. За 
малки страни като наша-
та този факт е от огро-
мно значение. Но успехът 
на международния форум е 
само началото на сериозни 
усилия, за да бъдат осъ-
ществени и усвоени голе-
мите възможности, които 
стратегическото место-
положение на страната 
ни дава. Във форума взеха 
участие представители 
на 29 държави, сред които 
председателят на Евро-
пейската комисия Жозе 
Мануел Барозу и шейхът на 
Катар Хамад бин Халифа ал 
Тани. Основният акцент на 
форума беше енергийната 
сигурност в Европа и на 
Балканите и осъществя-
ване на единен европейски 
енергиен пазар. Български-
ят президент, който беше 
официален организатор на 
срещата на върха, подчер-
та необходимостта от 
създаване на европейски 
енергиен регулаторен ор-
ган, който да бъде незави-
сим. Това би довело до ин-
теграцията и развитието 
на пазара по единни прави-
ла, смята той.

Според анализите на 
видни специалисти има 
неблагоприятни перспек-
тиви по отношение на до-
бива на газ – световните 
залежи на природен газ ще 
стигнат за 60-70 години 
при сегашните прогнози 
на потреблението. Не е оп-
тимистична и прогнозата 
за пренос на газ – недос-
татъчно развита и стара 
мрежа, която се нуждае 
от обновяване и нови тра-

сета, каза президентът 
в обръщението си на от-
криването на срещата. На 
световния енергиен форум 
беше представена амби-
циозната програма на бъл-
гарското правителство, 
представена лично от ми-
нистър-председателя Сер-
гей Станишев. Според нея 

България може да бъде 

разпределител на енергий-

ни ресурси в Югоизточна 

Европа и черноморския 

регион

 и възлово място, през 
което преминават марш-
рутите на големите газо-
ви проекти „Набуко”, „Южен 
поток” и нефтопроводите 
„Бургас–Александруполис” и 
„Бургас–Вльора”. Страната 
ни разчита и на собстве-
ните си енергийни ресурси 
и смята да разшири хра-
нилището в с. Чирен и да 
разработва нови хранили-
ща в черноморския шелф 
и Дунавската равнина. С 
разширението и развити-
ето на инфраструктурата 
в България ще бъдат създа-
дени условия за изграждане 
на собствена търговска 
платформа за природен 
газ – газова борса, която 
ще предоставя услуги на 
потребителите, достав-
чиците и търговците в 
Югоизточна Европа. „Глоба-
лизиращата се политика на 
сътрудничество и по-сил-
ните позиции на „Българ-
ския енергиен холдинг” съз-
дават реални възможности 
за осъществяване на ин-
вестиционни дейности 
извън границите на стра-
ната. Това би осигурило 
по-висока надеждност на 
доставките и по-конку-
рентна цена на природния 
газ за българските потре-
бители”, смята Станишев. 
Кошмарите на газовата 
криза от началото на 2009 
г. са накарали държавните 
експерти да търсят нови 
партньори и доставчици 
на природен газ от Близкия 

изток, Северна Африка и 
каспийския регион. 

Плановете на 

правителството са 

свързани и с оборудването 

на терминали за втечнен 

газ,

 за които срещнахме 
подкрепата на шейха на 
Катар Хамад бин Халифа ал 
Тани, който гостува в Бъл-
гария за втори път през 
последния месец. Въпреки 
оптимистичните пред-
виждания много енергийни 
експерти смятат, че гран-
диозните планове изискват 
огромен финансов ресурс и 
време. Освен това съоръ-
женията за пренос на газ, с 
които разполага България, 
за да приведе в действие 
плановете на правител-
ството си, са остарели. 
И точно затова добрите 
новини за близкото бъдеще 
са свързани със строител-
ството и строителите. 
Председателят на Европей-
ската комисия Жозе Мануел 
Дурао Барозу каза, че 

3,75 млрд. евро са сред-

ствата, които ЕС е пред-

видил за инвестициите в 

енергийни проекти. 

Тези средства включ-

в ат  р а з ви т и ет о  н а 
възобновяеми енергий-
ни източници, атомни 
енергийни мощности, 
производство на енер-
гоефективни продукти и 
редица инфраструктурни 
проекти. Сред тях прио-
ритетен е „Южен поток”, 
каза още Барозу. В усло-
вията на криза трябва 
да се справяме по-добре, 
допълва председателят 
на ЕК. Инициативата на 
ЕС за достигане на 20% 
дял на възобновяемите 
енергийни източници е в 
пряка връзка с 20% нама-
ляване на въглеродните 
емисии до 2020 г. и се 
вписва в контекста на 
енергийната сигурност. 
Тази инициатива трябва 
да се превърне и в приори-
тет на България, защото 
гарантира големи въз-
можности за строители и 
енергетици. Министърът 
на икономиката и енерге-
тиката Петър Димитров 
потвърди големия 

инвеститорски интерес 

към строежа на терминали 

за втечнен газ

 Димитров е на мнение, 
че газопреносната инфра-
структура на страната 
има свободен капацитет 

и е на добро ниво. Това ще 
ни спести много средства, 
които бихме вложили за 
изграждане на нови газови 
трасета. България е важна 
част от паневропейската 
газова система, заяви ми-
нистър Димитров на све-
товния форум. Икономиче-
ската логика сочи забавяне 
на някои от проектите в 
контекста на глобалната 
криза, но политическата 
логика казва, че те трябва 
да бъдат ускорени, защо-
то осигуряват и работа за 
много хора.

Необходим е финансов 

ресурс, с който да 

участват както 

отделните страни, 

така и международните 

институции

Софийският форум 
трябва да подкрепи уско-
ряването, а не забавянето 
на големите енергийни 
проекти. Потреблението 
на България на природен 
газ е около 3,5 млрд. куб. м, 
транзитът е над 17 млрд. 
куб. м. С реализацията на 
новите проекти ще тран-
зитираме около 80 млрд. 
куб. м газ, тоест все по-
вече се засилва транзити-
ращата роля на България, 
допълни Димитров. Освен 
това ангажиментите ни 
за пренос на синьото го-
риво са дългосрочни. 

„Южен поток” или „Набуко”

Много вероятно е да 
се подпише междупра-
вителственото спора-
зумение за газопровода 
„Набуко" в края на юни. 
Месец по-рано ЕС ще из-
бере дали да инвестира в 
него. Трасето ще доставя 
газ до Европа от алтер-
нативни източници от 
Близкия изток, Средна 
Азия и Северна Африка 
през Турция, България, 
Румъния, Унгария и Ав-
стрия, заяви пък Джеръми 
Елис от RWE. Германска-

та компания е акционер в 
„Набуко". В края на 2009 г. 
ще се знае „Набуко” или 
„Южен поток” ще бъде 
приоритетното газово 
трасе за ЕС. Сега е мо-
ментът за вземане на ре-
шение за изграждането, 
подчерта Елис и добави, 
че имало мобилизиран 
финансов ресурс около 2 
млрд. евро за проекта. 
За конкуренцията между 
„Набуко” и „Южен поток” 
стана дума неведнъж на 
форума, но за българска-
та страна са важни въз-
можностите за развитие 
и пътищата да се избег-
не следваща газова криза. 
Сергей Шматко, минис-
тър на енергетиката на 
Руската федерация, каза 
в рамките на форума, че 
първо би трябвало да се 
уточнят техническите 
параметри на двата га-
зопровода, за да се тър-
си конкуренция между 
тях. Има ресурсна база 
за осъществяването на 
проекта „Южен поток” и 
руската страна може да 
гарантира доставки на 
газ за десетилетия на-
пред, каза още руският 
енергиен министър. На 
този етап не трябва да 
се драматизира конку-
ренцията между „Набу-
ко” и „Южен поток”, каза 
Шматко и потвърди, че 
вторият проект е в по-
напреднала фаза на из-
пълнение. „Южен поток” 
ще предлага значително 
по-евтин газ за Европа, 
подчерта Шматко в прес-
конференцията на софий-
ската енергийна среща.

Обща декларация

В края на енергийната 
среща на върха в София 
беше приета декларация 
между всички участници 
относно тенденциите, 
принципите и политиките, 
които трябва да се прила-
гат по отношение на енер-
гийната сфера.

Дария Захариева

Георги Първанов, президент на Република България, и 
председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу

СВЕТОВНОИЗВЕСТЕН ФРЕНСКИ АРХИТЕКТ ЩЕ ПРОЕКТИРА НОВ ПРАВИТЕЛСТВЕН КОМПЛЕКС

„Близо 100 години в България 
не е правен архитектурен 
конкурс от такъв мащаб, с 
толкова силни замисли за раз-
витието на столичния град”, 
каза министър-председателят 
Сергей Станишев. Конкурсът 
е свързан с идеята да се на-
прави промяна в предназначе-
нието на досегашния казармен 
район на бул. „Цариградско 
шосе”, 4-и км в София, и изграж-
дане на многофункционален 
комплекс - вторичен столичен 
център. „В първия етап заяви-
ха участието си 19 кандида-
ти. След оценка съобразно 
установените критерии 
бяха класирани 6 екипа”, заяви 
министърът на регионалното 
развитие и благоустройство-
то Асен Гагаузов. 

Шестимата финалисти са: 

„Норман Фостър Партнърс” 
и „Заха Хадит Архитектс” 
от Великобритания, Доминик 
Перо от Франция, Максими-
лиано Фуксас от Италия и 
два български колектива – 
обединение, представлявано 
от арх. Георги Стоилов, и 
консорциум АДАИС, представ-
ляван от арх. Бакалов и инж. 
Русев. „Всеки един проект се 
основава на своя собствена 
философия за бъдещето на 
нашия град и всички са на 
изключително високо архи-
тектурно ниво”, коментира 
Станишев.

Главният архитект на София 
Петър Диков обяви името на 
победителя - проекта на архи-
тектурното бюро на Доминик 
Перо. „Той спечели с няколко 
основни свои качества. Първо, 
дава много интересна обща 
градоустройствена структу-

ра, която съдържа в себе си 
завършеност на идеята, но 
проектът е достатъчно отво-
рен, за да може да се реализира 
във времето постепенно. 
Второ, той дава един особен 
силует на цялата композиция. 
И трето, показателите на 
проекта отговарят на изис-
кванията на възложителя”, 
обясни арх. Диков.

По думите на министър-
председателя предстои 
още много работа, свързана 
с избор на инвеститор и 

извършване на строителните 
дейности. „Аз съм убеден, че с 
доброто желание и на държава-
та, и на Столичната община 
ще преминем успешно и през 
тези етапи”, посочи още 
Станишев.

На официалната церемония 
присъства и председателят 
на Камарата на строителите 
в България Симеон Пешов, 
който определи като прекрас-
на идеята да се проведе такъв 
световен конкурс, в който 
участват толкова видни 
архитекти. „Да имаме такъв 
проект, това е едно богат-
ство на световния интелект”, 
допълни Пешов. 

Шестте конкурсни проекта 
са представени в Национална-
та галерия за чуждестранно 
изкуство в София и може да 
бъдат разгледани до 6 юни 
2009 г.

Мариана Корчакова

Френската архитектурна легенда Доми-
ник Перо е сред хората, които диктуват тен-
денциите в модерното проектиране и стро-
ителство. Той е сред любимите творци на 
студентите урбанисти в УАСГ. Те са доволни, 
че проект с такъв размах и концептуалност 
спечели и софийското жури. Младите архите-
кти смятат, че в проектите на Перо са въплъ-
тени всички достойнства на френската архи-
тектурна школа. Сградите на французина са 
символ на новата архитектура - изчистени, 
изящни и с подчертан усет към геометрията. 
Достатъчно е да се видят неговите реализи-
рани проекти, сред които се открояват кули-
те на Националната библиотека във Франция 
и проектът за Европейския съд в Люксембург, 
за да стане ясно и за обикновения зрител, че 
Доминик Перо е извор на вдъхновение, комен-
тират бъдещите архитекти, които предста-
виха проекта му за вторичен градски център 
в София 

Доминик Перо -  
идол на студентите
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от стр. 1
Всичко това бе по-

стигнато в резултат на 
целенасочените дейст-
вия и мерки от страна 
на двете страни. Русия 
е традиционен и един от 
най-важните външноико-
номически партньори на 
България.

 Министър-председа-
телят Сергей Станишев 
изтъкна, че нова сила 
придобива и енергийно-
то сътрудничество със 

стартирането на проек-
тите „Бургас–Алексан-
друполис”, АЕЦ „Белене” и 
„Южен поток”. 

„Убеден съм, че пол-
зотворното и взаимно-
изгодно сътрудничество 
ще продължи и през след-
ващите години, но има 
още много работа, която 
трябва да се свърши и от 
правителствата, и от 
деловите среди на двете 
държави.” 

Според премиера на 

България огромен потен-
циал има в партньорство-
то на регионално ниво и 
затова основен акцент се 
поставя върху представя-
нето на българската ико-
номика в редица области 
на Руската федерация. В 
условията на световна 
финансова и икономиче-
ска криза и от бизнеса се 
изисква по-голяма гъвка-
вост, изобретателност и 
динамика в търсенето на 
нови възможности. Ето 

защо през следващите 
месеци част от изложба-
та ще бъде представена 
в Казан, Екатеринбург и 
Ханти Мансийск.

 Руският министър-
председател Владимир 
Путин определи българ-
ската национална излож-
ба като събитие, което 
разкрива големи възмож-
ности пред деловите 
среди от двете страни. 
Според руския премиер 
партньорството между 

двете държави не се из-
черпва само с големите 
проекти и трябва да се 
използва натрупаното 
през годините, за да се 
върви напред. Той изра-
зи надежда българските 
специалисти да приложат 
своя опит при изгражда-
нето на съоръженията, 
свързани с олимпийските 
игри в Сочи през 2014 г.

 Пред участниците 
в българо-руския бизнес 
форум, който съпътства 

изложбата, премиерът 
Станишев посочи,  че 
благоприятните условия 
за предприемачество са 
довели до забележителен 
напредък в страната ни 
през последните години: 
икономически ръст от 
над 6%, което ни нареж-
да на едно от челните 
места в ЕС по динамика 
на развитието, и над 20 
млрд. евро чуждестранни 
инвестиции за три годи-
ни и половина.

Икономическото ни партньорство с Русия 
има нова динамика 

Меглена Плугчиева: 

Еврофондовете са единственият
сигурен финансов ресурс в условия на криза

Структурното финан-
сиране, с което разполага 
България, от една стра-
на, е предимство, но от 
друга, е и задължение към 
всички, които управляват 
еврофондовете, това каза 
вицепремиерът Меглена 
Плугчиева по време на дис-
кусия на тема: „Възмож-
ностите на Оперативни-
те програми в условията 
на световна икономиче-
ска криза”, организирана 
от БТА. В нея взеха учас-
тие представители на 
държавната и местната 
власт, на бизнеса и на не-
правителствените орга-
низации. „Общата сума по 
Оперативните програми 
за периода 2007–2013 г. е 
около 12 млрд. евро, а за 
първите три години след 
присъединяването ресур-
сът е 3 млрд. евро”, обоб-
щи Плугчиева и направи 
анализ на извършеното 
до момента: „От 11 на 6 
месеца беше намален сро-
кът от представянето на 
проектните предложения 
до сключването на дого-
ворите. Бяха увеличени от 
10 на 20% авансовите пла-
щания за големите инфра-
структурни проекти, а за 
всички останали – на 30%. 
Създаден беше фонд ФЛАГ, 
който подпомага малките 
и средните общини. В На-
ционалното сдружение на 
общините беше открита 
приемна за кметовете и 
техните екипи, където 
управляващите органи на 
основните Оперативни 
програми – „Регионално 
развитие”, „Околна среда”, 
„Административен капа-
цитет” и „Развитие на 
селските райони”, дават 
консултации. В програма 
„Развитие на селските ра-
йони” бяха променени пра-
вилата за работа, които 

до 30 април ще бъдат по-
местени в наръчниците и 
ще почнат да се прилагат 
още от месец май.” По ду-
мите й е важно и изграж-
дането на централната 
информационна система, 
която вече работи. Основ-
ното й предназначение е 
да осъществява контрол 
върху отчитането и реа-
лизацията на проектите, 
а също и да не се допуска 
дублиране на проекти и 
двойно финансиране. „Има 
допълнително предложе-
ние за 28 млн. евро по про-
грамата „Развитие на сел-
ските райони”. Във връзка 
с него Министерският съ-
вет трябва да избере една 
от двете възможности, 
които се предлагат – ши-
роколентов интернет или 

възобновяеми енергий-
ни източници”, каза още 
Плугчиева.

Според Александър 
Божков, съпредседател на 
Центъра за икономическо 
развитие, използването 
на европейските сред-
ства все още е крайно не-
достатъчно. Във връзка с 
бюджетното финансиране 
той изрази мнението си, 
че е нормално в условия на 
криза държавата да влезе 
в ролята на инвеститор, 
но тя трябва да насърча-
ва проекти, които ще за-
почнат и ще се завършат 
през тази година. „Няма 
смисъл да се инвестира в 
дългосрочни проекти”, за-
яви той. 

„До края на май ще има 
комитети по наблюдение 

на всички Оперативни 
програми. На комитета 
по наблюдение на Опера-
тивна програма „Регио-
нално развитие” ще бъдат 
прехвърлени средства от 
една мярка в друга, за да 
може одобрените проекти 
да получат и съответно-
то финансиране. Веднага 
след това проектите ще 
могат да бъдат разпла-
щани”, обясни вицепреми-
ерът.

Според доц. Лучия Или-
ева, която е консултант 
и подпомага разработва-
нето на проекти, струк-
турното финансиране ще 
даде своя принос в борба-
та със сивата икономика. 
Ако една фирма не декла-
рира печалба, тя не може 
да получи финансиране. По 

думите й няма липса на ин-
формация, дори напротив 
– има пресищане. „Много 
от нашите бенефициен-
ти не са наясно с фило-
софията на структурно-
то финансиране. То не е 
благотворителен фонд, 
който да подпомага слаби 
и затъващи предприятия. 
Структурното финансира-
не има за цел да помогне 
на най-добрите, които да 
служат за пример”, комен-
тира Илиева.

Участие в дискусията 
взе и Петър Стоянов от 
Българската асоциация на 
микропредприятията. Той 
се присъедини към поло-
жителната оценка на на-
правеното досега, но по-
стави въпроса защо няма 
срок за сертифициране на 

финализираните проекти, 
което е необходимо, за да 
се извърши окончателно 
плащане. Меглена Плуг-
чиева се съгласи, че това 
може да бъде обсъдено, за-
щото, ако няма дисципли-
ниращи срокове, се стига 
до забавяне. Според нея, за 
да бъде успешно финанси-
рането от еврофондове-
те, необходимо е да има 
все повече информация 
и обучения, както и раз-
пространение на добрите 
практики. „Обединените 
усилия на администра-
цията, на гражданското 
общество и медиите да-
ват добър резултат, но 
трябва да продължим с 
това темпо, както очаква 
и Еврокомисията от нас”, 
добави Плугчиева. 

Мариана Корчакова

Максим Минчев, генерален директор на БТА, и Меглена Плугчиева, вицепремиер

Снимка Камен Влахов
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Генералният директор на ОЛАФ Франц-Херман Брюнер:

България трябва да убеди европейците, 
че правилно употребява парите им

Г-н Брюнер, Европейска-
та служба за борба с изма-
мите през 2009-а отбелязва 
своя 10-годишен юбилей. 
Приемете моите поздрав-
ления! Между другото 
ОЛАФ става все по-актуал-
на и в България, в същото 
време обаче гражданите не 
знаят много за нея. Бихте 
ли ни разказали повече за 
структурата, функциите 
и ролята на службата?

За мен е удоволствие, че 
мога да представя ОЛАФ. 10 
години за една разследваща 
служба не са малък юбилей. 
Тези интервюта са важни, 
за да се обясни по-добре 
каква е нашата цел, какви 
са ни компетенциите. Преди 
всичко лозунгът е: „Защита 
на европейските финансови 
интереси”. Значи там, къде-
то Европа разходва пари, съ-
ществуват проблеми. Това 
не е европейски проблем, 
това е общ проблем. Там, 
където се разходват субси-
диите, има също и хора, кои-
то искат да злоупотребят с 
парите. Затова работим за-
едно с всички страни членки, 
за да защитим парите си. И 
това е също така целта ни 
в България, да работим за-
едно с българските власти, 
за да оправим нещата, т.е. 
административната ситуа-
ция, но също и проблемите в 
съдебната власт. 

А защо междувременно 
ОЛАФ е толкова популярна 
в България? Заради обема 
от проблеми. Ние вършим 
същата работа и в другите 
страни членки, но, така да се 
каже, не толкова видимо. За-
щото и проблемите също не 
се набиват толкова на очи. 
И естествено, от началото 
на лятото имаме много осо-
бена ситуация, когато бяха 
блокирани средствата от 
фондовете, когато България 
наистина предприе множе-
ство действия. Нарочно бе 
създаден вицепремиерски 
пост, за да се занимава с 
това, така че имаме уста-
новен партньор на полити-
ческо ниво и продължихме 

да работим дори в увеличен 
състав, с голям ресурс от 
своята служба, за да извър-
шим необходимите проме-
ни, да допринесем за това 
нещата да станат. Също 
и да подготвим България да 
получи парите, които й се по-
лагаха, а също и за в бъдеще. 
Но целта ни в този момент 
е да осъществим, заедно с 
българските власти, ясни и 
добре установени контрол-
ни механизми, които да по-
пречат това да се случва 
отново, да не се стига до 
тази криза отново. Трябва да 
кажа, че сме на верния път, 
но никой не трябва да очак-
ва, че тези неща стават за 
едно денонощие. 

 
В сравнително къс пери-

од от време Брюксел спря 
финансирането за България 
чрез ФАР, САПАРД и ИСПА. 
Очевидно имаме проблем. 
Можете ли да посочите 
схемите за източване и 
най-проблематичните об-
ласти на разследване?

В България,  бих казал, 
всички програми са засег-
нати. Положението е след-

ното – имаме проблеми във 
всички. Постигнахме някои 
успехи в САПАРД, така че 
областта на земеделието 
се подобрява значително. В 
другите области има още 
много път да се измине, но 
промените също са видими. 
А това, което мисля, че е ва-
жно да се види, е, че България 
се захваща със случаите, и 
нещата се движат както в 
специализираното звено на 
главния прокурор, т.е. неща-
та се движат в правилната 
посока. Виждам тенденция 
да получаваме все повече ин-
формация от България, под-
ходът е на съдействие, а не 
на противодействие – това 
са необходимите промени, 
които искам да виждам. Да 
се надяваме, че можем да 
продължим по този начин и 
да създадем системата, за 
която през последната една 
година говорим, че е необхо-
дима за успеха на България, 
за да не се губят повече 
средства.

 
България започна ус-

вояване на средства от 
структурните фондове. 

Вие бяхте в София и се 
срещнахте с представите-
ли на всички институции, 
отговарящи за опазването 
на европейските средства. 
Какви са вашите впечатле-
ния най-общо? Говориха ли 
София и Брюксел на един и 
същ език? Какъв е вашият 
съвет към българските ин-
ституции? 

Да, обсъдихме проблеми-
те на всички нива – полити-
чески, включително и с Вис-
шия съдебен съвет, и това, 
което е важно за нас – сега 
говоря от името на всички 
нас, – е, че всички тези пред-
приети мерки наистина са 
с оглед на бъдещето, а не 
ad hoc – само за справяне с 
кризата, а за да се осигури 
стабилитет. За да можем 
в бъдеще да кажем: по този 
начин България ще усвоява 
пари от фондовете, по тези 
начини България ще контро-
лира парите и това ще се 
случи, ако възникне проблем, 
ако има измама или корупция, 
ето как ще се процедира в 
съдебната система. Трябва 
ни стабилитет. Затова мен 
ме интересува - и поисках да 

ми кажат как ще е най-добре 
да се демонстрира, че тези 
структури ще оцелеят, ще 
продължат, независимо от 
сферата на политическото 
влияние, едни истински адми-
нистративни организации, 
способни да свършат рабо-
тата -  това е най-голямата 
ми загриженост, искам това 
да се постигне. И естест-
вено, искаме да виждаме по-
вече конкретни резултати 
от нашите дела. Казвам го 
много ясно: OЛАФ и аз, дори 
да сме от системата, няма 
и да се опитаме да кажем, 
че съдебната власт трябва 
да стори това първо, това 
второ, това трето, но ис-
каме да видим прозрачния 
начин на работа с нашите 
дела. Това беше и основа-
та на обсъжданията, които 
проведохме с Висшия съде-
бен съвет. Повече прозрач-
ност и повече видимост на 
това какво прави съдебната 
власт в тази посока. Така ще 
се създаде доверието, което 
също е необходимо. България 
сега трябва да убеди ОЛАФ, 
България трябва да убеди 
европейците, че правилно 

употребява парите им. Няма 
такова нещо необратима си-
туация в страните членки. 
Естествено, понякога тряб-
ва да показваме червен кар-
тон, казвайки: има проблем. 
Въпреки че винаги се стре-
мим да не стигаме дотам. 

Как се чувствате като 
генерален директор на 
служба, която трябва да 
разкрива корупция дори в 
европейските институ-
ции? Сигурно такава дей-
ност създава много вра-
гове. 

Да, но пак ще кажа – 
това е положението в моя-
та професия: да съм обгра-
ден вътре в институцията 
с приятели, но - вън от това, 
ние не сме там, за да завърз-
ваме приятелство, това не 
помага. Винаги ще имаме 
врагове, но главното за нас, 
службите, които са нато-
варени със същата работа 
в страните членки или в 
третите страни, е да виж-
дат приятели в нас. Това е 
основният елемент за нас. 
Другите не ме интересуват. 
Естествено, когато трябва 
да връщаш парите, служба-
та, която те е разкрила, не 
ти харесва, но такъв е жи-
вотът. 

 
Като член на Мрежа-

та на комуникаторите за 
борба против измамите 
на ОЛАФ, съм участвала в 
много мероприятия, в ко-
ито сте участвали и вие 
и винаги съм изпитвала 
голям респект пред вас. 
И действително, вие сте 
човек, който респектира 
хората. Любопитно ми е 
извън работата на генерал-
ния директор на ОЛАФ ос-
тава ли ви свободно време 
и ако да, как го използвате?

Бих искал да имам по-
вече лично време. Не знам 
колко много отпуски имам 
неизползвани от предишни 
години – не е лесно. Но, ако 
имам свободно време, то е 
за семейството ми и... ако 
е възможно, за игра на голф.

Като нов член на ЕС през 2008 г., България запо-
чна процес на усвояване на европейските средства 

по структурните фондове. 
Няколко скандални случая на злоупотреби и оп-

ити за измами с предприсъединителните фондове 
обаче показаха, че са налице сериозни проблеми с 
практиките на усвояване на европейските сред-

ства, както и с комуникацията и сътрудничество-
то между българските и европейските разследващи 
и съдебни органи. За българските реалности налице 

излезе един много съществен фактор – ОЛАФ - 
Европейската служба за борба с измамите. Инсти-
туция с изключително влияние и безспорен автори-

тет в Европа. Институция, непозната за широката 
публика в България, но чиято дейност засяга пряко 

всеки европеец, в това число и всеки българин. 
При съмнения за измами и корупция с европейските 

средства нейните доклади, резултат от задълбоче-
ни и професионални разследвания, могат да спират 

милиони евро. Така ОЛАФ защитава европейските 
финансови интереси. 

В ръцете му е съсредоточена огромна власт. Само няколко негови 
думи са достатъчни, за да предизвика сътресение във всяка 
европейска страна. България вече знае, че един негативен доклад 
на директора на Европейската служба за борба с измамите води 
директно до спирането на европейските средства. И това е, защото 
Франц-Херман Брюнер има задачата да брани около 100-милиардния 
бюджет на ЕС от измами, злоупотреби и корупция. Например през 
2006 г. ведомството на Брюнер разкрива 12 хил. случая на измама 
на стойност 1,2 млрд. евро. Заради подобни успешни резултати на 
16 юли 2008 г. Франц-Херман Брюнер е награден от Европейската 
асоциация на данъкоплатците. Генералният директор на ОЛАФ 
има зад гърба си цели 30 години професионален опит като съдия-
следовател и прокурор. Завършил е право в Мюнхенския университет. 
Първата му работа е в баварското министерство на правосъдието. 
След това работи като съдия-следовател и прокурор в Мюнхен. 
От 1996 г. е и старши прокурор, отговарящ за икономическата 
престъпност и корупция в Мюнхен. Запознава се и с машинациите 
на Балканите, тъй като две години работи като шеф по борбата с 
измамите и прането на пари при Върховния представител на Босна 
и Херцеговина. Самият Брюнер не пропуска никога да отбележи, че 
през 90-те години е бил един от съставителите на обвинителния 
акт срещу бившия лидер на ГДР Ерих Хонекер. През 2000 г. е избран за 
първи генерален директор на ОЛАФ.

Точно преди 10 години, през 
1999 г., след грандиозен скандал 
за корупция, заради който цяла-
та комисия на Жак Сантер по-
дава колективна оставка, Евро-
пейската комисия създава ОЛАФ 
с цел да се засилят мерките за 
защита от измами с европейски 
пари. На службата се дава право 
да прави административни раз-
следвания срещу измами, като 
за това й се предоставя неза-
висим статут. Службата запо-
чва своята работа на 1 юни 1999 
г., датата на влизане в сила на 
Регламент 1073 на Европейския 
парламент и на Съвета. ОЛАФ е 
приемник на „Звеното за коорди-
нация на борбата с измамите" 
(UCLAF), част от Генералния 
секретариат на Комисията, 
създадено през 1988 г. Въпреки 
че има отделен статут на не-
зависим орган по отношение 
на разследващите си функции, 

OLAF е част от Европейска-
та комисия в структурата на 
ресора на комисаря по админи-
стративните въпроси, одита 
и борбата със злоупотребите. 
През март 2000 г. за генерален 
директор на службата е избран 
Франц-Херман Брюнер. Първият 
му мандат очевидно е толкова 
успешен, че през миналата го-
дина той беше преизбран за ге-
нерален директор на елитната 
еврослужба. 

Ренета Николова
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Една  сравнително 
малка община близо до 
София попада периодично 
във фокуса на обществе-
ното внимание с изненад-
ващи новини и нови про-
екти. Общината е Елин 
Пелин и по всяка вероят-
ност за нея тепърва ще 
се говори. 

Д ве  индустриа лни 
зони предстои да бъдат 
изградени на територи-
ята й. Едната от тях – 
Индустриален парк „Елин 
Пелин”, е най-голямата 
на територията на Ре-
публика България с площ 
от около 1 031 000 кв. м. 
След нея се нарежда Ин-
дустриален парк „София-
изток–Елин Пелин”. След 
известно забавяне на-
стъпи видимо раздвижва-
не и по двата проекта. 

Освен тях в ход са 
още няколко  по-малко 
мащабни проекта, но с 
много сериозни инвести-
тори. Сред тях: „Брамак”, 
„ JAF България ” ,  Penny 
маркет, Lidl, „Технополис”, 
„Чипита”, Bogaris, „Солид” 
и Еуропеа. Прави впечат-
ление трайният интерес 
на австрийски, гръцки и 
испански инвеститори в 
общината. 

Кметът Галя  Геор-
гиева и зам.-кметът по 
строителството Йордан 
Йорданов са на мнение, 
че големите инвестиции 
в района са свързани със 
стратегическото поло-
жение на общината, бли-
зостта на двете магис-
трали – „Хемус” и „Тракия”, 
подбалканския път и две-
те жп артерии – за Южна 
и Северна България. До-
пълнителен плюс е, че 
основните селища на об-
щината са газифицира-
ни, освен това цените на 
терените са достатъч-
но атрактивни, а София 
е съвсем близо, подчер-
тават те. Разбира се, не 
минава без трудности. 
Част от закупените вече 
терени не разполагат с 
добра инфраструктура и 
проектите се забавят. 

Изключително раз-
нообразните проекти в 
бъдещите индустриални 
зони включват изграж-
дането на когенерации, 
което е най-ефективни-
ят начин да се използва 
потенциалът за енергия 
на биомасата, както и 
различни мебелни произ-
водства. Предвижда се 
и изграждането на нови 
пътни артерии на тери-
торията на община Елин 
Пелин, които да свържат 
двете автомагистрали. 

В  близост до  гара 
Елин Пелин ще бъде раз-
положен Индустриален 
парк „София-изток“. В ра-
йона има изграден склад 

на Kaven Orbiko - най-го-
лямата дистрибуторска 
компания в България, ко-
ято развива търговска 
и логистична дейност, 
близо до него вече рабо-
ти логистичната база 
на „Технополис”, а до тях 
ще бъдат складовете и 
логистичният център на 
„Пикадили”. 

В района на село Рав-
но поле преди броени дни 
Lidl също започна да гра-
ди логистичен център и 
централната си адми-
нистративна сграда за 
България.

Обектът ще е вър-
ху площадка от над 138 
дка.  До него ще води 

около 1 км път, който 
ангажира други около 30 
дка, и ще бъде изграден 
и финансиран за сметка 
на компанията. Очаква се 
новият център да зарабо-
ти след година. 

„Кроношпан България” 
също оборудваха и откри-
ха наскоро свой логисти-
чен център на територи-
ята на общината. 

Истината е, че ин-
веститорите все още 
с р е щ а т  т р уд н о с т и , 
свързани с особената 
нормативна уредба  в 
страната.  Най-често 
те изкупуват земедел-
ска земя, след което тя 
се преотрежда. Но това 

е много дълга процедура, 
която без помощта на 
общината се проточва 
във времето. 

Например преди нача-
лото на проекта на „Пени 
маркет” земята и пъти-
щата са били закупени 
първо от общината, а 
след това са продадени 
на инвеститорите, за 
да бъде улеснена проце-
дурата. Преди официал-
ния старт на проекта 
на немската фирма поне 

една година е текла до-
пълнителна подготовка. 
Проектът е от I клас и 
държавата преведе 9 млн. 
лв. за инвестицията на 
общината. 

Индустриален парк 
„Елин Пелин” е най-голе-
мият планиран до момен-
та индустриален парк в 
страната. Създаден е по 
европейски норми, в него 
ще са осигурени всички 
комуникации. Участието 
на общината в него е око-
ло 10%. 

Изборът на локация-
та е най-близо до нацио-
налната газова тръба и 
на възможно най-прекия 
път до двете национални 
магистрали, както и до 
София и летището. Ло-
гистичната база в Ин-
дустриалния парк „Елин 
Пелин” има комуникация 
с основните пътни ар-
терии и е в близост до 
основните търговски 
центрове в страната: 
на 6 км от магистрали 
„Тракия” и „Хемус”, на 5 км 
от гарата на Елин Пелин, 
на 15 км от София. Ново-
изграждащият се път 
Елин Пелин–Равно поле и 
новият проект на Около-
връстното шосе ще гра-
ничат с индустриалната 
зона. Тя ще обединява в 

себе си леки 
и високотех-
н о л о г и ч н и 
п р о и з в о д -
ства и логис-
тични бази. 

Те ще бъдат изградени 
и ще привлекат много 
специалисти от цялата 
страна и от чужбина, 
убедени са от община 
Елин Пелин. Но не бива да 
оставаме с впечатление, 
че само индустрията ще 
бъде приоритет на об-
щината. Кметът подчер-
та, че в рамките на голе-
мите проекти влизат и 
бизнес центрове. Тя каза, 
че град Елин Пелин по-
степенно се превръща в 
притегателен център за 
много големи компании и 
за хора от цялата стра-
на.  „Общината ни ще 
бъде средище на бизнеса 
от национално значение”, 
убеден е и Йордан Йорда-

нов. На териториите на 
няколкото индустриални 
парка в района ще бъдат 
изградени малки бизнес 
центрове. 

Във връзка с изграж-
дането на Индустриална 
зона „София-изток–Елин 
Пелин” ще бъде подмене-
на изцяло инфраструкту-
рата на гара Елин Пелин 
и ще бъде изграден път, 
който да заобикаля село 
Нови хан и да излиза на-
право на магистрала 
„Тракия”. 

„В част от новите 
обекти ще участват 
местните строители. 
Благодарение на про-
е к т и те,  кои то  с п е -
челихме и защитихме 
пред Министерството 
на икономиката, в об-
щината влязоха много 
свежи средства,  кои-
то ще използваме за 
усъвършенстване  на 
инфраструктурата и 
обновяването на ВиК 
мощностите, с които 
разполагаме”, каза зам.-
кметът. 

Освен с огромния ин-
вестиционен интерес в 
района се шуми периодич-
но във връзка с хранили-
щето за ядрени отпадъ-
ци и урановата мина край 
с .  Габра.  Последната 
експертиза е изготве-
на наскоро от комисия, 
в която участва проф. 
Рангел Гюров като пред-
ставител на общината. 
Комисията изследва се-
риозно ядреното смети-
ще и бившата уранова 
мина. Докладът, който 
излиза като заключение, 
изтъква, че радиоактив-
ността в района няма за 
първопричина ядреното 
сметище, а замърсява-
нето идва от урановата 
мина, която не е рекул-
тивирана. По проблема 
се работи енергично и 
нормалната екосреда ще 
бъде възстановена, уве-
рява г-н Йорданов. Ос-
вен помощта на МОСВ 
и възможностите, които 
дава ОП „Околна среда”, 
общински представите-
ли проучват добрия опит 
на Унгария с подобно ра-
диоактивно хранилище, 
който ще бъде внедрен в 
рамките на следващите 
няколко месеца в община 
Елин Пелин. 

Кризата не е в състо-
яние да забави нашите 
проекти, смята мест-
ната власт, още повече 
че и правителството 
заработи в посока из-
граждане и финансиране 
на общините, бизнеса и 
изграждането на индус-
триални паркове. Освен 
това амбициозните об-
щинари смятат да отде-
лят специално внимание 
на проектите, свързани 
с опазването на околна-
та среда и възобновяеми 
енергийни източници. 

Кризата няма да забави 
проектите на община Елин Пелин

Индустриалният парк 

тук е най-големият, планиран 

до момента в страната.

В новите обекти ще участват 

местните строители.

Дария Захариева

Индустриален парк „Елин Пелин“ е най-голямата индустриална зона, 
проектирана до момента в България 

Галя Георгиева, кмет на община Елин Пелин, и Йордан Йорданов, зам.-кмет по строителството

Строителната площадка 
на „Пени маркет“

Снимки авторът



ни позиции на българския 
пазар. Изнася редовно за 
страни като Русия, Ан-
глия, Германия, Канада. 
Гамата от продукти е по-
зната под търговското 
име Mr. Park. Корейците 
са в партньорски 
взаимоотношения 
с  други  фирми и 
са участвали в из-
граждането на ин-
дустриалните зони 
в Куклен и Марица, 
както и в подго-
товката и успеш-
ната реализация 
на индустриалния 
парк  в  Раковски 
край Пловдив, каза 
кметът на Перник 
Росица Янакиева. 

Вече е подпи-
сан и меморандум 
с  юж н окор ей ци -
те за инвестиции 
в  из граждането 
на бизнес парка, 
като  местната 
власт продължава 
да  поддържа ак-
тивни контакти 
с компанията. Из-
рично  изискване 
на общинската уп-
рава е бъдещите 
производства да 
бъдат екологич-
носъобразни и по 
възможност ви -
сокотехнологични 
заради обремене-
ността на Перник 
в близкото минало 

от екологични замърсява-
ния. Именно южнокорей-
ците предлагат около 10 
вида високотехнологични 
и екологично чисти про-
изводства. 

Неправителствена-

та организация, която 
ще управлява бъдещата 
индустриална зона в гра-

да, се създава с решение 
на  Общински я  съвет. 
Следващата стъпка е 

учредяване на стопан-
ски субект, който ще 

се разпорежда със 
собствеността в 
индустриалния парк. 

Според одобрения 
проект за техниче-
ска помощ по про-
грама ФАР вече са 
изготвени концепция 
за публично-част-
но партньорство и 
маркетингов план. 
Ро с и ц а  Я н ак иева 
припомни, че целта 
е да се привлекат 
инвеститори, които 
да бъдат ангажира-
ни с изграждането 
на вътрешната ин-
фраструктура  на 
терена. Индустри-
алната зона ще бъде 
разположена в юго-
източната част на 
кв. „Караманица” и в 
близост до кв. „Ва-
сил Левски” на площ 
от 260 дка. Терени-
те имат излаз до 
външноградската 
магистрала, водеща 
към София, Радомир, 
Сърбия, Македония 
и Гърция. Бъдещият 
бизнес парк се нами-
ра само на 30 км от 
столицата, на 40 км 
от летище София, 

на 410 км от пристани-
ще Бургас, на 310 км от 
пристанище Солун и на 
25 км от пристанище Ви-
дин. Потенциални полз-
ватели на територията 
ще бъдат инвеститори и 
наематели, но може да се 
развива логистика, както 
и дейности, свързани с 
търговия, обслужване на 
отдиха и туризма и реди-
ца други. 

Обектът получи из-
вънредно финансиране за-
едно с още 12 индустри-
ални парка в страната. 
Идеята получи одобрение 
от съвета на управлява-
щата коалиция в средата 
на февруари след заявена-
та готовност на общин-
ската власт и наличието 
на одобрени подробни ус-
тройствени планове. В 
пакета е и Индустриална 
зона „Брезник”, която е в 
непосредствена близост 
до пернишката. В Брезник 
бизнес паркът вече се 
развива на територията 
на бившето военно поде-
ление. Там са настанени 
шест работещи фирми. 
Нужно е да бъде изграде-
на техническата инфра-
структура – водоснабдя-
ване, канализация, улици и 
улично осветление.
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Производител на храни ще гради 
индустриалната зона в Перник
Общината подписа договор с южнокорейската „Чойс”, проектът тръгва напролет 

Милена Грозданова

Кметът на Перник Росица Янакиева

Топ 13 в антикризисната програма на правителството

Спешното строителство 
на 13-те индустриални зони е 
първата от антикризисните 
мерки на правителството, 
обявени през последната сед-
мица. Министерството на 
икономиката и енергетиката 
дори създаде „Национална ком-
пания индустриални зони” ЕАД, 
с която правителството ще 
ограничава отражението на 
световната финансова криза и 
ще подкрепя икономическата 
активност. В държавната ком-
пания за изграждане на инду-
стриални зони ще се привличат 
високопродуктивни и експор-
тно ориентирани инвестиции. 
Създаването на компанията е 
заложено и в актуализираната 
програма на правителството 
и експортната политика на 
България за периода 2008–2013 
г. – „Визия 2013”. 

Стартовият капитал ще 
бъде 100 млн. лв. Очакванията 
са дружеството да доприне-
се значително за стабилното 
икономическо развитие на 
страната чрез насърчаване на 
инвестициите, тъй като по-
добряването на инфраструк-
турата за инвеститорите е 
условие за привличане на чужде-

странни и местни инвестиции. 
Компанията ще се управлява 

от 5-членен съвет на директо-
рите (СД) и двама изпълнител-
ни директори. Владимир Тео-
филов Туджаров – председател 
на СД, Николай Христов Енчев 
- заместник-председател на СД, 
Кънчо Димитров Кънчев – изпъ-
лнителен директор, Атанас 
Николаев Ненов – изпълнителен 
директор, и Пламен Пенчев Рад-
ковски – член на СД.

„През последните години 
българската икономика се до-
каза като едноличен лидер в ЕС 
по показателя „Преки чужде-
странни инвестиции”, изчисле-
ни в процент от БВП, което до-
принесе страната ни да бъде 
определена като една от най-
атрактивните дестинации за 
инвестиции в света”, се казва 
в съобщение на правителстве-
ния сайт. 

На 25 септември 2008 г. 
дирекция „Програма ФАР" на 
Министерството на регио-
налното развитие и благоу-
стройството откри тръжни 
процедури за строител и стро-
ителен надзор за „Изграждане и 
рехабилитация на прилежаща и 
вътрешна инфраструктура" по 

проект „Развитие на индустри-
ални зони, фаза 2 BG 2006/018-
343.10.03.03". Те се отнасят за 
обекти, групирани в четири 
лота. В първата обособена по-
зиция попадат икономически-
те зони Монтана, Враца, Долна 
Митрополия, Горна Малина. Във 
втората позиция са Генерал То-
шево и Стражица. Лот 3 включ-
ва Бургас, Свиленград, Тунджа 
(община Ямбол), Стара Загора. 
За лот 4 са предвидени зоните 
в Перник, Гоце Делчев, Брез-
ник. Съгласно количествените 
сметки прогнозната стойност 
на обектите в четирите лота 
е 13,5 млн. евро. Проектите 
във всички обособени позиции 
трябва да бъдат изпълнени за 
11 месеца. Срокът за изпълне-
ние на договора за строителен 
надзор е 12 месеца. Проектите 
се финансират от Национална 
програма ФАР - II част - 2006 г., 
Проект BG 2006/018-343.10.03 - 
Развитие на индустриалните 
зони - фаза 2.

Проектът за индустри-
алните зони - фаза 1, заедно с 
още два по ФАР, беше причина 
средствата по предприсъеди-
нителната програма да бъдат 
замразени. 

Първата в България фабрика за производство на ароматизатори 
от италианската верига „Дзобеле Груп" официално заработи в 
Индустриална зона „Раковски" в края на 2008 г.

Търговската верига „Кауфланд" също избира да построи 
националния си логистичен център в Индустриална зона „Раковски"

Индустриална зона „Раковски“

Южнокорейската ком-
пания „Чойс” ще гради 
индустриалната зона на 
Перник, съобщиха от об-
щинската администра-
ция. „Чойс” е един от во-
дещите производители, 
вносители и износители 
на полуготови храни от 
1990 г. насам с установе-

Първата индустриална зона в България, пред-
лагаща привлекателни условия за установяване на 
производства, е в община Раковски, в близост до 
Пловдив. Тя функционира от 2004 г. Проектът е част-
на инициатива, подкрепен от местната общинска 
власт, Българската агенция за инвестиции и Германо-
българската индустриално-търговска камара. Край 
Раковски вече развиват дейност близо 20 компании. 
Повечето от тях са с чуждестранно участие. Над 
500 души от гр. Раковски и околните села работят в 
зоната. Освен тях и десетки пловдивчани пътуват 
всеки ден до нея. Идеята за създаването на зоната 
чрез публично-частно партньорство между общи-

ната и строителната компания „Сиенит" се ражда 
в Италия. Това става преди няколко години, когато 
кметът на Раковски Франц Коков пътува с бизнес 
делегация до Апенините. Първата компания, която 
се настанява тук, е британският производител на 
части за автомобили „Уилям Хюз". Производството 
е свързано най-вече с изработката на пружини. Пред-
приятието работи на три смени. Освен това „Уилям 
Хюз" възлага и надомна работа. Търговската верига 
„Кауфланд" също избира да построи националния си 
логистичен център в Индустриална зона „Раковски". 
Неотдавна „Кауфланд" въведе в експлоатация тук и 
втората си складова база, като предвижда още две 
разширения. Около 600 дка от площта на зоната вече 
е заета с предприятия. Новите инвеститори могат 
да разчитат на още 300 дка в северната част. За 4-5 
години индустриалната зона е променила и живота 
на хората, и облика на околните селища, категорични 
са местните. Според тях граничещото със зоната 
село Стряма вече се превръща в индустриално град-
че. Обновен е центърът, подобрено е озеленяването 
му. Наскоро е открита нова шосейна отсечка, която 
свърза зоната с автомагистрала „Тракия". Това проме-
ня рязко интензивния трафик на автомобили към зона-
та през Раковски, като те вече почти не преминават 
през града. За изграждането на съпътстващата ин-
фраструктура община Раковски получава субсидии от 
Министерството на финансите.

Край Раковски животът вече е друг 



8 СТРОИТЕЛ ЕКОЛОГИЯ петък, 1 май 2009 

Законът трябва да се спазва 
Проблемите с екологичните оценки и оценките на въздействие трябва да бъдат елиминирани 

Проблемите в строи-
телния сектор, които са 
свързани с екология, не са 
от вчера. В началото на 
април обаче стана ясно, че 
някои от оценките за въз-
действие върху околната 
среда (ОВОС) на големи 
пътни инфраструктурни 
проекти са незаконни, а ог-
ромни инвестиционни кам-
пании като „Супер Перелик” 
въобще нямат екологични 
оценки. Естествено, Евро-
пейската комисия реагира и 
не само даде забранителен 
знак за тях, но се оказа, че 
това е сериозно основание 
срещу България да започне 
наказателна процедура.

Неправителствените 
организации и граждански 
сдружения отдавна аларми-
рат за проблемите, които 
може да последват от не-
законосъобразното одобре-
ние на проекти. Значителна 
част от бизнес организаци-
ите също са наясно, че нега-
тивните ефекти от такива 
действия са доказани. 

Камарата на строите-
лите в България изрази офи-
циалната си позиция по въ-
проса. Тя може да се обобщи 
в едно изречение: „Законът 
трябва да се спазва.” 

Нарушенията на прави-
лата никога не са и няма да 
помогнат на бизнеса. 

По повод на съобщение-
то, което Национална аген-
ция „Пътна инфраструкту-
ра” направи в началото на 
април, а именно, че ОВОС 
са незаконни, защото са 
правени преди повече от 
10 години и не са минали 
задължително публично об-
съждане, Камарата апелира 
то да се направи задължи-
телно и своевременно. Спо-
ред експертите сроковете 
за публичните обсъждания 
могат да бъдат различни, 
екоактивисти коментират, 
че е много възможно това 
да отнеме 1 година. 

Ако това се случи, биз-
несът е този, който ще 
загуби. Добре е публичните 
обсъждания да се случат по-
бързо, без, разбира се, това 
да повлияе на качеството 
им. За целта е добре реги-
оналните органи да мобили-
зират екипите си от екс-
перти в най-кратки срокове 
и да работят по-активно с 
Министерството на окол-
ната среда и водите. Дос-
тъпът до оценките трябва 
да е гарантиран и да е въз-
можно местните жители да 
се запознаят с тях. 

Напомняне 

Оценките в сферата на 
околната среда са вид пре-
вантивна дейност, включва-
ща описание на актуалното 
състояние на околната сре-
да и прогноза за очакваните 
въздействия от проекти, 
планове, програми, инвес-
тиционни предложения и 
др. дейности – предмет на 

оценка. С нея се въвежда 
принципът на устойчиво 
развитие. Винаги завършва 
със заключение, изготвено 
въз основа на принципите 
за намаляване на риска за 
човешкото здраве и осигу-
ряване на устойчиво раз-
витие, съобразно дейст-
ващите в страната норми 
за качество на околната 
среда. В заключението се 
посочва допустима ли е за 
реализация инициативата 
и ако е допустима, какви 
са необходимите мерки за 
намаляване или предотвра-
тяване на неблагоприятни 
въздействия. Всичко това е 
уредено в Закона за опазва-
не на околната среда. 

Екологична оценка 

Екологичната оценка 

(ЕО) цели да даде представа 
за очакваните промени, кои-
то ще настъпят в околната 
среда от изпълнението на 
инвестиционните иници-
ативи, заложени в планове 
и програми. Тя се прави в 
няколко сфери, сред които 
енергетика, туризъм, упра-
вление на водните ресур-
си. Оценката е абсолютно 
задължителна за планове и 
проекти, когато при прила-
гането им се очакват зна-
чителни въздействия върху 
околната среда.

Оценката се извършва 
едновременно с изготвяне-
то на плана или проекта и/
или одобряване от централ-
ните и териториалните 
органи на изпълнителната 
власт, органите на местно-
то самоуправление и Народ-
ното събрание, като се взе-

мат предвид техните цели, 
териториалният обхват и 
степента на подробност, 
така че да се идентифици-
рат, опишат и оценят по 
подходящ начин възможните 
въздействия от прилагане-
то на инвестиционните 
предложения, които тези 
планове и програми включ-
ват.

Министърът на окол-
ната среда и водите или 
директорът на съответ-
ната РИОСВ преценяват с 
решение необходимостта 
от ЕО за предложен план 
и програма или за тяхно 
изменение съгласно проце-
дурата, определена с на-
редба, съобразно критерии 
за определяне значимост-
та на въздействието им. 
Екологичната оценка се из-
вършва в следната после-

дователност: преценяване 
на необходимостта и об-
хвата за ЕО, изготвяне на 
доклад за ЕО, провеждане 
на консултации с общест-
веността, заинтересувани 
органи, трети лица, които 
има вероятност да бъдат 
засегнати от плана или 
програмата, обществено 
обсъждане – когато се из-
исква за проекта на ПП съ-
гласно специален закон или 
са постъпили повече от 
две мотивирани негативни 
становища или предложения 
за алтернативи при про-
веждане на консултациите, 
отразяване на резултати-
те от консултациите в 
доклада за ЕО, определяне 
на мерките за наблюдение 
и контрол при прилагане 
на плана или програмата, 
издаване на становище по 
ЕО, наблюдение и контрол 
при прилагането на плана 
или програмата. 

В резултат от провеж-
дането на процедурата по 
ЕО на планове и проекти се 
издава становище от ком-
петентния орган, който е 
министърът на околната 
среда и водите за плано-
вете и програмите, одо-
брявани от централните 
органи на изпълнителната 
власт и от Народното съ-
брание или директора на 
съответната регионал-
на инспекция по околната 
среда и водите (РИОСВ) за 
плановете и програмите, 
одобрявани от територи-
алните органи на изпъл-

нителната власт или от 
общинския съвет 

Оценка за въздействие 

върху околната среда

Чрез оценка за въз-
действие върху околната 
среда (ОВОС) се цели съв-
местяване на очакванията 
по отношение на околната 
среда в процеса на устой-
чиво развитие в съответ-
ствие с принципите на 
опазване на околната сре-
да, интегрирани в сектор-
ните политики - транспорт, 
енергетика, строителство, 
селско стопанство, тури-
зъм, промишленост, обра-
зование и други. Участието 
на обществеността е за-
дължителна и съществена 
част от процедурата по 
ОВОС в България. Регла-
ментираните нормативни 
изисквания позволяват об-
ществеността да изразя-
ва своето мнение за резул-
татите от извършената 
ОВОС (и косвено за самия 
план, проект или обект в 
експлоатация). 

Наредбата за условия-
та и реда за извършване на 
оценка на въздействието 
върху околната среда гла-
си, че ОВОС се извършва 
задължително на инвес-
тиционни предложения за 
строителство, а необходи-
мостта от извършването 
й се преценява за инвести-
ционните предложения за 
ново строителство, дей-
ности и технологии съглас-

но приложения 
№2 на Закона 
за опазване на 
околната среда, 
както и за тех-
ните разшире-
ния или промени.

Е т а п и т е 
от процеса на 
ОВОС са: уве-
д о м я в а н е  н а 
к о м п е т е н т -
ните органи и 
з ас е г н атото 
население, пре-
ц е н я в а н е  н а 
необходимост-
та от ОВОС, 
извършване на 
кон сул т аци и, 
определяне на 
о б х в ат а ,  съ -
държанието и 
формата на до-
клада за ОВОС, 
оценяване ка-
чеството на до-
клада за ОВОС, 
организиране 
на обществе-
но  обсъждане 
на доклада за 
ОВОС,  взема-
не на решение 
по ОВОС, осъ-
ществяване на 
контрол по из-
пълнението на 
условията от 
решението по 
ОВОС,  преза -
веряване на ре-
шение по ОВОС, 
загубило правно 
действие. 

ЕТАПИ ПОЯСНЕНИЯ

Подготовка на инвес-
тиционно предложение

Инвеститорът осигурява задание за проектиране или прединвестиционно проучване в зависимост от 
намеренията си

Уведомяване на ком-
петентния орган по 
околна среда и засегна-
тото население

Осигурява се от инвеститора, като уведомяването трябва да е писмено. Компетентните органи по 
околна среда са МОСВ и РИОСВ 

Преценяване (screening)

Извършва се от компетентния орган по околна среда за всеки конкретен случай, като: 
 за инвестиционно предложение в Приложение №1 на ЗООС се изисква задължителното извършване на 

ОВОС
 за инвестиционно предложение в Приложение №2 на ЗООС се преценява необходимостта от ОВОС 

случай по случай и съобразно критерии 
 за инвестиционно предложение извън Приложения № 1 и 2 на ЗООС, но засягащо защитени зони от 

Националната екологична мрежа, се преценява необходимостта от ОВОС случай по случай и съобразно 
критерии 
За случаите на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС компетентният орган по 
околна среда издава мотивирано решение: 

 за извършване на ОВОС
 да не се извършва ОВОС

Определяне на обхвата 
на оценката (scoping)

Изработването на заданието за обхвата на ОВОС се осигурява от инвеститора, както и провеждане-
то на консултации с компетентни органи по околна среда, специализирани ведомства, включително и 
поделенията на Министерство на здравеопазването и засегнатата общественост

Изготвяне на доклада 
за ОВОС

Възлага се от инвеститора на регистрирани от МОСВ експерти по ОВОС. Изготвя се съобразно зада-
нието при провеждане на консултации при необходимост и при ползване на актуални данни, съвременни 
познания и методи на оценка

Оценяване качеството 
на доклада за ОВОС

Инвеститорът представя изготвения доклад пред компетентния орган по околна среда за оценка 
на качеството му. Компетентният орган оценява качеството по система, в резултат от която: 

 при положителна оценка на качеството на доклада се организира обществено обсъждане
 връща доклада за допълване, като дава конкретни указания за това
 връща доклада за преработване

Обществено обсъждане
На доклада за ОВОС

Инвеститорът предоставя копия от доклада на засегнатите общини /кметства/райони, посочени от 
компетентния орган по околна среда и съвместно с тях организира среща за обществено обсъждане, за 
което уведомява интересуващите се чрез средствата за масово осведомяване. Общините/кметствата/
районите, компетентните органи по околна среда и инвеститорът осигуряват достъп до доклада за 
ОВОС на всички интересуващи се най-малко 1 месец преди датата на срещата. Инвеститорът пред-
ставя пред компетентния орган по околна среда становище по предложенията, препоръките, мненията и 
възраженията в резултат от общественото обсъждане. При постъпили предложения за други възможни 
начини за осъществяване на инвестиционното предложение инвеститорът по своя преценка може да 
възложи допълнение към доклада и да организира ново обществено обсъждане

Вземане на решение по 
ОВОС

Решението по ОВОС се взема от компетентния орган по околна среда въз основа на доклада за 
ОВОС, проведена процедура, резултатите от общественото обсъждане и решение на съответния 
експертен екологичен съвет. Решението може да бъде за 

 одобряване осъществяването на инвестиционното предложение
 неодобряване осъществяването на инвестиционното предложение

Силвия  Радославова

Пирин остана без „Супер Перелик“ заради липса на екологична оценка

Източник: www.staniexpert.com
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На Ястребец и на Ма-
льовица снегът все още 
впечатлява с искрящата 
си белота, докато долу, 
в Самоков и Говедарци, 
пролетта сякаш тепърва 
пристига. Орловият нокът 
е в силата си, жълтата му 
окраска е добрият предве-
стник на идващото топло 
време. 

„Топлото време е на-
шето време!” – с тази 
фраза се запознаваме с 
Красимир Милушев, дока-
то разглеждаме и търсим 
„кусури” на ваканционното 
му селище в родното Гове-
дарци. 

Преди три години Об-
щина Самоков обявява 
продажба на места в бив-
шия селскостопански двор 
на селото и управителят 
на строителната фирма 
„Красстрой” решава да 
„скочи” в дълбоките води 
на строителния и предпри-
емаческия бизнес.

Няма две мнения, че Го-
ведарци е едно от най-ху-
бавите селища в подножи-
ето на Рила и закупените 4 
дка са си сериозна и добре 
премерена инвестиция. На 
това място нашият събе-
седник със съответните 
длъжностни лица правят 
подробен устройствен 
план, като разделят мяс-
тото на 10 самостоятелни 
имота, по 300-400 кв. м все-
ки. На този терен Красимир 
и фирмата му проектират 
и изграждат 12 самостоя-
телни къщи, вече с Акт 16. 
Снимките, които направи-
хме сега, а и тези от пре-
дишната ни зимна команди-
ровка, показват вкус, стил 
и естетика. След някой и 
друг ден, когато и верти-
калната планировка бъде 
завършена, и пролетта на-
влезе и тук, на 500 метра 
под Рила, във владенията, 
си гледката ще бъде напра-
во пленителна. И туристи-
те, на път за Мальовица, 
само ще съжаляват, че… 
зимата си е отишла! 

Тук Милушев малко от-
резвява възторзите ни от 
природата и от постро-
еното от „Красстрой” с 
констатацията, че 
са имали малшанса 
да завършат едно-
фамилните къщи 
точно когато кри-
зата удари всички! 
Слава богу, че поне 
половината вече са 
продадени…

„ Н о  н и м а  е 
било по-лесно на 
хората в Стражи-
ца след голямото 
земетресение, за 
които тогава тук, 
в Самоков, произ-
веждахме и сгло-
бявахме къщи от 
сандвич-панели. 
Казват, че наше-
то, самоковското 
производство на 
сглобяемите къщи 

още се ползва в пострада-
лото градче! Силна беше 
в ония години емоцията 
да работиш по възста-
новяването на района на 
катастрофалното бед-
ствие…”

От 1999 г. Милушев уп-

равлява самостоятелната 
си фирма, която е член на 
КСБ. В активния сезон в 
нея се трудят към 60 души 
– всичките са на трудов 
договор, със съответните 
осигуровки и т.н. както си 
е по правилата. 

„Впрочем точно това 
беше идеята за направата 
на регистъра на Строи-
телната камара и се рад-
вам, че тя сработи въпре-
ки всичко. Строителните 
фирми излязоха на светло, 
т.е. никой вече не си поз-
волява да нарушава какви-
то и да са нормативни 
документи за работа в 
строителството, да крие 
данъци и пр.”

Тук Милушев разказва 
за особената си гордост 
– ремонта на покрива на 
Стоматологичния факул-
тет в столицата преди… 
седем години! Огромно 
пространство, със сложни 
машинарии по покрива, а и 
от деканата все още не са 
ги „поканили” да си видят 
майсторията. Гаранция 
„Красстрой”!

Иначе в Самоков фирма-
та е сред първите пет по 
обеми. И точно тези обеми, 
мащабността, са големият 
проблем, който рефлектира 
върху всички от строител-
ния бранш. За да инвести-
раш и да построиш опреде-
лен обем, ти непременно ще 
вземеш кредит от банката. 
Но банките вдигнаха от ок-

томври м.г. лихвения про-
цент и сега той е някъде 
към 14-15%, което страшно 
много натовари фирмите 
и е с много, с много нега-
тивни рефлекси не само за 
строителите.

„Хората четат вест-
ници (и „Строител”, раз-

бира се), виждат какво 
става по света в услови-
ята на повсеместната 
криза и очакват цените 
на жилищата драстично 
да паднат. Да, ама не! Ци-
тирам крилатата фраза 
на П. Бочаров. Защо не? 
Защото цените на стро-
ителните материали па-
дат, пада цената на тру-
да, всички гледат да се 
измъкнат по-безболезнено 
от кризата и само – забе-
лежете! - цената на сто-
ката „пари” се вдига! 

Е, всички ние, които 
работим с обезщетения 
на собственици на земя, 
със собствени средства, 
със заеми, с ипотеки, къде 
отиваме… Отиваме в ръ-
цете на банкерите! Това 
не е нормално. Защото 
те използват монополно-
то си право да продават 
пари, вдигат лихвите по 
кредитите, по депозити-
те само незначително и 
ножицата се о-о-отваря. 
Какво ще последва, ако 
тази порочна практика не 
спре? Ами ще спре реална-
та икономика! Хората ще 
си изтеглят депозитите, 
за да се хранят, защото 
нямат работа, нямат по-
стоянни доходи, и ето ти 
параграф 22. Познатата 
ситуация от времето на 
Жан Виденов…

Някъде явно не разби-
рат, че строителството 
е живецът на икономи-
ката! Има ли строител-

ство – държавата върви 
напред. В бранша заплати-
те са относително висо-
ки, хората с тях купуват 
стоки, оборотът на па-
рите е реален. Маркс все 
още не е оборен – пари–
стока–пари прим! Няма 
друга истина.

На мен като строи-
тел не можеше да не ми 
прави впечатление как 
преди години строяхме. 
Е, някои твърдят, че сме 
бетонирали страната. Не 
го приемам, защото ние 
работим със съгласувани 
проекти, върху одобрени 
устройствени планове и 
т.н. Но сега ми е тъжно, 
особено като гледам зам-
разени строежи! А зад все-
ки такъв строеж стоят и 
„замразени” човешки съд-
би – изгорял с парите си 
инвеститор, разпуснати 
бригади строители, попа-
рени надежди на новодом-
ци. Доста е сложно.”

Застоя явно го има, но 
има и лек пролетен вятър! 
Той се усеща най-вече в 
планината. Дали е само 
вятър от чукарите на Ма-
льовица и Ястребец, или е 
реален икономически полъх, 
следващите два-три месе-
ца ще покажат.

А иначе тук, в подно-
жието на Рила, започва 
активният строителен 
сезон, може да се работи и 
на открито. През зимата 
фирмата на Красимир се е 
концентрирала в довърши-
телни дейности, сега хора-
та отново са на скелето. 
Разпитвам го за организа-
цията вътре във фирмата.

Синът му, строителен 
инженер, е изпълнителен ди-
ректор, дъщеря му също е за-
вършила УАСГ, специалност 
ПГС, работи в английска 
проектантска фирма, спе-
циализирана в областта на 
пречиствателните станции 
за отпадни води.

П и т а м  г о  д а л и 
„Красстрой” може да из-
гражда такива съоръже-
ния, където основното е 
арматурата и изливане-
то на бетона.

„Да, бихме могли, но 
има такива изисквания по 
закона за обществените 
поръчки, по нормативна-
та уредба, че „Красстрой” 
по никакъв начин не може 
да се добере до такъв 
обект, не може да изпълни 
изискванията на тръж-
ната документация. Ето 
ви пример, изисква се за 
определен минал период 
да докажеш огромен обем 
извършена работа и да 
си изградил един или два 
такива обекта - в случая 
пречиствателни станции. 
Е, къде да съм ги построил 
тези станции, след като 
в Самоков тя е една-един-
ствена и работи вече 40–
50 години. Има и една под 
Боровец, и тя вече е с 20-
ина години стаж.

Ако в България в по-
следните години са по-
строени десетина таки-
ва станции, не повече, как 
можеш да се вредиш точ-
но ти за една нова? 

Малко думи и за хората 
във фирмата. Основният 
екип са специалисти, ко-
ито работят с Красимир 
вече 7–8 години, те са и 
висококвалифицирани, и ло-
ялни партньори, гръбнакът 
на фирмата. Производство-
то на кадри е трудна рабо-
та, по-рано имаше ПУЦ по 
строителството, имаше 
ГУСВ, откъдето излизаха 
всякакви майстори…

„Разчитам на хората 
си и знам, че като пое-
ма даден обект, те хем 
ще го свършат бързо, 
хем и качеството им 
на работа ще бъде мно-
го високо. Особено на 
еднофамилните къщи и 
при ремонтите, където 
всичко е като на длан. 
Безумие е да изтървем 
тези хора. Аз съм въз-
приел при дейността 
си клиентът да запла-

ща, когато реално види 
построеното! И моите 
майстори знаят, че ще 
получат възнаграждени-
ята си тогава, когато 
се види работата им. 
Това е нашата гаран-
ция за качество. Това 
е традиция .  Ние  ни -
кога не вземаме пари 
предварително. Това 
пък ни кара да рабо-
тим бързо, а не да се 
разпиляваме по много 
обекти и да мотаем 
хората. Така се гради 
и защитава доверие-
то. В Самоков, като 
се каже „Красстрой” – 
значи е добре! Защото 
не искаме пари предва-
рително, защото при 
обратната ситуация 
клиента почва да го 
гложди нещо отвътре, 
да го притеснява, Хора-
та искат да видят, да  
пипнат, а не да ги омай-
ваш с хубавия проект…"

Красимир Милушев знае 
къде му е мястото и не иска 
да надскача себе си. Затова 
и организацията на работа-
та във фирмата е оптимал-
на – той следи едни процеси 
на едни обекти, на другите 
– синът му. Сега работи в 
София, на Стоматологич-
ния факултет, в Самоков 
– жилищно строителство, 
в Говедарци - по довършва-
нето на вилното селище, 
някои сериозни ремонти на 
болницата в града.  Орга-
низацията му е такава, че 
той отговаря от първата 
копка до Акт 16!

На изпроводяк споделям, 
че съм квалифициран тех-
ник по елинсталации…

„А (смее се…), през ля-
тото по време на отпус-
ката ще те наема на един 
обект! И ще ти задържа 
заплатата до зимата, за 
да караме заедно ски! За-
щото, нали знаеш, ние в 
Говедарци, преди да про-
ходим, подкарваме ските, 
затова и с такъв мерак 
строя ваканционното се-
лище. То е само на 500 м 
от пистата. Е, и лятото е 
прекрасно! Ела след някой 
и друг месец да те кача 
горе, на Рила, да видиш 
как изглежда селото ми, 
като оазис, като зелена 
приказка…”

Приемам поканата без 
възражения.

30 години в бранша! Много или 
малко е това…

Снимки авторът

Георги Сотиров
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Сътрудничество между общините като бенефициенти и строителните фирми и проектантите като 
изпълнители при подготовката и реализацията на инвестиционни проекти по Структурните фондове на ЕС

През октомври и но-
ември 2008 г. в София, Ва-
рна, Бургас и Пловдив бяха 
организирани и проведени 
обучения на представите-
ли на строителни фирми, 
членуващи в Камарата на 
строителите в България, 
по проблеми, свързани с 
участието им в изпъл-
нението на проекти по 
Структурните фондове 
на ЕС. В резултат на тези 
обучения, по препоръка на 
обучаемите, в началото 
на 2009 г. Камарата орга-
низира в шестте района 
за планиране еднодневни 
семинари (дискусионни фо-
руми) с представители на 
трите основни групи учас-
тници в инвестиционния 
процес – бенефициенти 
(общини), проектанти и 
изпълнители (строите-
ли). Целта на форумите 
беше да се обучат заедно 
представители на общин-
ските администрации, 
проектантите и строи-
телните фирми в планира-
нето и програмирането на 
социално-икономическото 
развитие на местно ниво, 

тясно обвързано с устрой-
ственото планиране, като 
важна предпоставка за 
успешна подготовка и ре-
ализация на инфраструк-
турни проекти (пътища, 
ВиК мрежи и съоръжения, 
сметища, социална инфра-
структура, индустриални 
зони, благоустрояване на 
населените места, тури-
зъм и др.), финансирани от 
Структурните фондове 
на ЕС чрез Оперативните 
програми. 

Целите се реализи-
раха чрез методология, 
включваща лекционно 
представяне на макро-
рамката на европейско 
ниво – Кохезионна поли-
тика и структурни фон-
дове, преминаване през 
начина на прилагането им 
в национален контекст: 
институционална рамка 
и оперативни програми 
и детайлно тематично 

представяне на опера-
тивни програми, имащи 
отношение към сектор 
„Строителство”. Пред-
ставянето на различни 
приоритетни области за 
интервенция беше под-
крепено с онагледяване 
чрез примери на реализи-
рани проекти с избира-
еми и по оперативните 
програми дейности, реа-
лизирани по предприсъе-
динителни инструменти 
– ФАР, ИСПА, САПАРД в 
България и в други евро-
пейски страни – чрез про-
екти по структурни фон-
дове (Гърция, Словакия, 
Испания, Италия и др.). По 
време на лекциите се из-
ясняваха терминологични 
понятия, дискутираха се 
възникнали въпроси, пред-
ставяха се примери, свър-
зани с общински планове 
на общините, в които се 
провеждат дискусионни-

те срещи, и с перспек-
тивите за развитие, впи-
сани в плановия период и 
предполагащи проектни 
разработки. Изясняваше 
се процесът на планиране, 
подготовка и представя-
не на проектно предложе-
ние, както и координаци-
онните, партньорските 
и субординационните от-
ношения на включените в 
процеса участници. 

По време на дискусия-
та участниците предло-
жиха организирането на 
надграждащо обучение 
– втори модул, което да 
включва само практиче-
ска работа за изготвяне 
на проекти по конкретни 
отворени покани за кан-
дидатстване по Опера-
тивните програми. Като 
споделящи опита си в 
подготовка и реализира-
не на проекти по струк-
турните фондове, могат 

да бъдат поканени пред-
ставители на общини, 
както и строителни фир-
ми, строителен надзор и 
проектанти, участвали 
в процеса на планиране 
и осъществяване на про-
ектни дейности. 

Особено желателно е в 
надграждащото обучение 
– втори модул, да вземат 
участие тези предста-
вители на бенефициен-
тите, проектантите и 
изпълнителите, които 
са минали вече първите 
два цикъла на обучение. 
Модулът е подходящ за 
главни архитекти на об-
щини, служители в струк-
турите за териториално 
и селищно устройство, 
както и общински съвет-
ници от комисиите по 
ТСУ, представители на 
местни строителни фир-
ми и проектанти, за да се 
продължи диалогът между 

тях и да се утвърди по-
добър механизъм на взаи-
модействие, насочен към 
подготовката и изпълне-
нието на качествени и 
успешни инфраструктур-
ни проекти.

Цели на обучението:
Целта на надгражда-

щото обучение произтича 
от изводите и препоръки-
те, направени в резултат 
от проведените през 
февруари и март 2009 г. 
в София, Пловдив, Плевен, 
Велико Търново, Добрич и 
Сливен дискусионни фору-
ми за практическа подго-
товка на участниците в 
разработването и упра-
влението на конкретни 
проекти на базата ак-
туална (действаща към 
момента) грантова схема 
по определена Оператив-
на програма, като ще се 
използват оригиналните 
фишове.

09,30 –
11,00

1. Откриване на семинара и представяне 
на участниците
2. Запознаване с актуални покани за про-
ектни предложения по ОП „Регионално раз-
витие” и по „Програмата за развитие на 
селските райони”:
Насоки за разработване на проекта
Апликационна форма
Необходими документи
3. Въпроси, дискусия
4. Алгоритъм на проектното предложение; 
партньорството като принцип в проект-
ния цикъл – идентифициране на ролите, 
очакванията, възможните резултати
5. Критерии за оценка на проектно пред-
ложение (съотнасяне на критериите към 
апликационната форма)
6. Формиране на работни групи и възлага-
не на практическа задача
7. Начало на работата по групи – уточня-
ващи въпроси и отговори

Водещ: арх. Белин Моллов, т. 1-3
и Ваня Тивидошева, т. 4-7

11,00 –
11,30

Кафе пауза

11,30 –
13,00

1. Алгоритъм на проектното предложение; 
партньорството като принцип в проектния 
цикъл – идентифициране на ролите, очаква-
нията, възможните резултати
2. Критерии за оценка на проектно предложе-
ние (съотнасяне на критериите към аплика-
ционната форма)
3. Формиране на работни групи и възлагане 
на практическа задача
4. Начало на работата по групи – уточняващи 
въпроси и отговори

Водещ: Ваня Тивидошева

13,00 –
14,00

Обяд

14,00 –
15,30

1. Работа по групи – поетапна подготовка 
на апликационен формуляр (цели, обосновка, 
резюме)
Консултации: Ваня Тивидошева, Белин Моллов

16,00 –
17,30

1. Работа по групи (продължение) – поет-
апна подготовка на апликационен формуляр 
(дейности, времеви график, индикативен бю-
джет)
2. Обобщаване на извършената работа и за-
криване на семинара.
Модератори: Ваня Тивидошева, Белин Моллов

К А М АРАТА  Н А 
С Т Р О И Т Е Л И Т Е 
В  БЪ ЛГАРИЯ

Управителният съвет на КАМАРА НА СТРОИ-
ТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ  
на основание чл. 16, ал. 3 от Устава на КСБ 
свиква  
ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на  25  
юни 2009 г. от 13.00 часа в зала „Максима”, 
бл. А, в сградата на УАСГ,  
бул.  „Хр. Смирненски”  № 1, гр. София, при 
следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на отчет за дейността на Упра-
вителния съвет на КСБ.

Докладва: инж. С. Пешов,
председател на УС

2. Приемане на отчет за дейността на Ко-
мисията за воденето, поддържането и ползва-
нето на Централния професионален регистър 
на строителя.

Докладва: доц. Г. Линков,
председател на Комисията по ЦПРС

3.  Приемане на отчет за дейността на Кон-
тролния съвет на КСБ и предложение за осво-
бождаване на членовете на УС от отговорност.

Докладва: инж. М. Стоянов,
председател на КС

4. Приемане на отчета на бюджета на КСБ 
за 2008 г.

Докладва: инж. И. Бойков,
изпълнителен директор

5. Приемане на проектобюджета на КСБ за 
2010 г.

Докладва: инж. И. Бойков,
изпълнителен директор

6.  Приемане на „Основните насоки за разви-
тие на КСБ за  2009 г.”.

Докладва: инж. И. Бойков,
изпълнителен директор

7. Разни.

Поканват се делегатите  от Учредителното 
събрание на КСБ от 29 юни 2007 г. - редовни чле-
нове на КСБ, да вземат участие.

Регистрацията на делегатите ще се извърш-
ва от 12.00 часа в деня на събранието.  

ПРОГРАМА ВТОРИ МОДУЛ – ПРАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА

Дата Място За областни 
представителства

13 май 2009 г.
сряда

гр. Пловдив
хотел „Севен Хилз“, ул. „Житен пазар”, 6 (пл. „Шахбазян“)
За контакти: Елизабет Попова
тел. 032/625 135 GSM 0878 97 11 78
e-mail: plovdiv _office@ksb.bg 

Кърджали 
Хасково
Пловдив 
Смолян

14 май 2009 г.
четвъртък 

гр. Сливен 
За контакти: Николина Гегова
Тел. 044/666 166; GSM 0878 97 11 58
e-mail: sliven_office@ksb.bg

Сливен
Ямбол 
Бургас
Стара Загора

 18 май 2009 г.
понеделник

гр. Добрич
сградата на „Жилфонд-инвест” ЕООД ул. „Ген. Киселов”, 1 
(сграда на ДЗИ) в залата на ет. 6
За контакти: Росица Костадинова
Тел. 058/601 830 GSM 0878 97 14 53
е-mail: dobrich_office@ksb.bg

Добрич 
Варна
Силистра
Разград 
Шумен

19 май 2009 г.
вторник

гр. В. Търново 
За контакти: Мария Драганова
Тел. 062/670 724; GSM 0878 401 

В. Търново 
Габрово

20 май 2009 г.
сряда

гр. Плевен 
За контакти: Николина Стоянова
Тел. 064/802 049; GSM 0878 971 192;
Е-mail: pleven_office@ksb.bg

Плевен
Ловеч
Враца
Монтана
Видин

27 май 2009 г.
сряда

гр. София
За контакти: Татяна Дончева
Тел. 02/806 29 22
E-mail: tdoncheva@ksb.bg
Наталия Цонева
Тел.02/806 29 38 GSM 0878 97 14 24

София
Пазарджик
Перник
Благоевград
Кюстендил
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Това е кратко пред-
ставяне на „Планекс” ООД 
- фирма с 16-годишна ис-
тория. Време, през кое-
то с много търпение тя 
изгражда и утвърждава 
ръководния си екип, оф-
ормя структурата, дей-
ността, обема от услуги, 
които предлага на своите 
клиенти. Служителите й 
към момента са 800 души: 
инженери, технически ръ-
ководители, икономисти 
и работници от различни 
строителни специално-
сти. Разпределени са в 
няколко структурни зве-
на: дирекция „Строител-
ство”, в рамките на която 
функционират офертен и 
технически отдел, финан-
сово-счетоводен, мате-
риално-техническо снаб-
дяване и отдел за човешки 
ресурси, производствено 
звено за арматурни заго-
товки, производство на 
бетонови и строителни 
разтвори със собстве-
на строителна лабора-
тория, „Механизация и 
автотранспорт”, отдел 
„Фирмена сигурност”. Раз-
ширяването на обхвата 
от строително-монтажни 
дейности през годините 
довежда до 

обособяването на няколко 

дъщерни дружества, 

специализирани в от-
делни области: производ-
ство и монтаж на AI и PVC 
дограма, окачени фасади, 
проектиране и монтаж на 
слаботокови инсталации, 
сухо строителство и до-
вършителни работи, вер-
тикална планировка. 

Тази съвкупност от 
разнородни дейности дава 
възможност на „Планекс” 
ООД да предостави на 
своите клиенти не само 
високо качество на услу-
гите, но и един завършен 
цикъл „до ключ”. 

 * През 2004 г. фирмата 
оборудва и пуска в експло-
атация производствено 
звено за арматурни заго-
товки с капацитет 2000 
тона месечно. 

Приоритет в инвес-
тиционната програма на 
дружеството през 2007 г. 
е построяването и оборуд-
ването на два центъра за 
производство на бетонови 
смеси. 

Всеки създаден проект 
на „Планекс” е резултат 
от много труд, желание и 
умение.

От голямо значение 
за фирмата е правилното 
планиране, добрата орга-
низация на строителния 
процес, 

целенасочените 

инвестиции в строителна 

техника

и в  нови производ-
ствени звена, стриктен 

контрол и отчетност на 
обектите и не на послед-
но място, повишаване 
професионалните умения 
на екипа. За „Планекс” към 
момента работят 600 
бригадири и работници, 
разпределени в различни 
специализирани звена.

През 2008 г. строител-
ната компания участва в 
изследване на Hewitt за 
най-добър работодател, 
там те заемат 15-о мяс-
то по ангажираност на 
своите служители, като 
се има предвид силното 
текучество на кадри в 
строителния бранш. За 
да се поддържа професи-
онализмът на служите-
лите, „Планекс” създава 
професионален учебен 
център. До този момент 
в него са обучени над 250 
работници: изискванията 
на работодателя са ви-

сока производителност и 
качествена работа срещу

осигурена стабилна и 

безопасна среда

„Планекс” ООД има в 
портфолиото си различни 
обекти - хотелско стро-
ителство, ваканционни 
селища, жилищно стро-
ителство, промишлени и 
складови сгради. Едни от 
последните готови обек-
ти, предадени на инвес-
титорите, са: Търговско-
развлекателен комплекс 
„Мол Варна”, Търговско-
административен ком-
плекс „Каварна Сити Цен-
тър” - град Каварна, офис 
сграда на фирма „Либра”, 
кв. „Кайсиева градина”, 
Административно-скла-
дова база „Стинг”, кв. 
„Владислав Варненчик”,  
ш о у р у м  и  с е р в и з н а 
база на „Автотрейд - 
Volkswagen” ,  жилищен 
комплекс „Вива-2” и други. 

В момента „Планекс” е 
главен изпълнител на мно-
гофункционален Търговско-
развлекателен комплекс 
„Мол Галерия”. Стриктен 
контрол на качеството 
– това е една от форму-
лите за успешен бизнес в 
строителството според 
Христо Димитров – соб-
ственик на „Планекс” ООД. 
И не само на изпълнението 
на строително-монтажни-

те работи, но и на самия 
процес по ценообразуване, 
отчитане и предаване на 
документацията. През 
2004 г. „Планекс” преми-

нава успешно сертифика-
ционния одит на предста-
вителите на Germanischer 
Lloyd Certification, а през 
2007 г. сертификатът е 
подновен. 

Фирмата е сертифи-
цирана по европейските 
стандарти за качество 
ISO 9001:2000. 

Финансовата криза в 

строителния бранш

е поредното предиз-
викателство, пред което 
се изправят българските 
предприемачи. Липсата на 
финансиране повлиява и 
на „Планекс” ООД, но реал-
ните действия, които те 
предприемат, е оптимизи-
ране на процесите. Чрез 
засилено администриране 

на строителната дей-
ност ще се стремят към 
елиминиране на всички из-
лишни разходи и ще тър-
сят начини за увеличаване 

на производителността 
на служителите и работ-
ниците. Икономическите 
условия им налагат нама-
ляване на часовата став-

ка, за да запазят крайното 
възнаграждение, затова е 
необходимо изпълнението 
да е по-ефективно. Усилия-
та им са насочени към

пълна реализация на 

основните средства на 

фирмата – 

механизация, кофражен 
инвентар и други. В цени-
те си залагат и минимал-
на печалба (максимум 5%), 
стават по-гъвкави и в до-

говарянето с клиентите 
си. Целта е инвестито-
рите да могат да вземат 
по-бързо и по-лесно реше-
ния за бъдещите проекти. 

Основно средство за пре-
одоляване последиците от 
икономическите условия е 
комуникацията във всички 
направления с персонала, 
с доставчиците, в търсе-
не на схеми за съвместна 
работа с инвеститорите, 
за да се стигне до взаим-
ноизгодни условия, както и 
с конкурентите в бранша, 
за постигане на единна 
позиция. Строителна ком-
пания „Планекс” е органи-
зация, завоювала своите 
успехи не само чрез добри-
те управленски практики, 
но и чрез декларираната 
обществена и социална 
отговорност и ангажира-
ност от страна на нейни-
те ръководители. Основно 
дейността си развиват 
в Черноморския регион. 
Много от техните служи-
тели и семейства са жи-
тели на двата големи мор-
ски града Варна и Бургас. 
Затова и стремежите им 
са насочени към

подпомагане на регионални 

инициативи,

които влияят положи-
телно върху имиджа на 
тези градове. Силни са не 
само в строителния биз-
нес, имат отношение и 
към благотворителност-
та - „Планекс” всяка годи-
на предоставя средства и 
материали на ДМСГ „Май-
ка и дете” и „Карин дом”. 
Подпомагат с финансова 
помощ и Клиниката по 
детска онкохематология 
към УМБАЛ „Света Мари-
на”.

Спонсорират теа-

трални, филмови фести-
вали и конкурси, провежда-
щи се във Варна и Бургас. 
Дарените средства за 
2007 и 2008 г. надхвърлят 

150 хил. лв. Въпреки ще-
дростта си „Планекс” не 
обичат да афишират бла-
готворителните си кау-
зи, но приканват своите 
бизнес партньори и те да 
участват в инициативи, 
подкрепящи културния и 
социалния живот в гра-
довете, където живеят. 
Като

признание за висок 

професионализъм,

„Планекс” печели две 
първи награди в нацио-
налния конкурс „Сграда 
на годината” за 2003 г., 
фирмата е обявена и за 
„Строител на 2007 г.” за 
изграждането на мулти-
функционална сграда „Ул-
трамарин” във Варна. 

„Планекс” ООД заема 
5-о място сред строител-
ните фирми в класацията 
Топ 100 на в.„Капитал” за 
2007 г. В класацията Топ 
50 фирмата е наградена 
с един сребърен за 2004 
и три златни сертифика-
та за 2005, 2006, 2007 г. 
Фирмата е спечелила и 
наградите „Златен отвес” 
- строеж на годината, за 
1999, 2003, 2005 и 2008 г. 
за Варненска област, как-
то и две първи места в 
конкурса за 2001 и 2002 г. 
за жилищна и обществена 
сграда. 

В малкото си свободно 
време инж. Димитров оби-
ча да спортува. Спортът 
го разтоварва, тонизира 
и зарежда с нова енергия 
за утрешния ден. През 
всичките тези 16 години 
е трудно да разграничиш 
личните си успехи от тези 
на „Планекс” и хората, кои-
то работят във фирмата.

„Това, което съм по-
стигнал в професионален 
план - заявява на изпрово-
дяк той, - е вплетено в

развитието на 

компанията,

във всяка стъпка, ко-
ято сме извървели заед-
но. В личен план успехът 
е проекция в моите деца, 
които избраха строител-
ната професия, и вече на-
мираме „професионален” 
общ език.”

Явор Симов

Инж. Христо 
Димитров – 
управител и 
съсобственик на 
„Планекс” ООД. 
Роден на 7 октомври 
1958 г. в Добрич, 
завършва строителен 
техникум, Висшето 
военно-строително 
училище в София 
със специалност 
„Промишлено 
и гражданско 
строителство“. Има 
диплома по патентно 
право. От 1983 
до 1992 г. работи 
в системата на 
строителни войски. 

От 1993 г. е 
съдружник във фирма 
„Планекс” ООД.  
Женен, има син и 
дъщеря. 

Новата енергия

 Ние управляваме група от фирми в областта на 

строителството, финансирането и реализацията на 

инвестиционни проекти, експлоатацията и сервиза на 

недвижимата собственост. От създаването си през 1990 г. 

до днес нашите принципи са компетентност, отговорност, 

сигурност и толерантност. Имаме традиция и опит и с 

иновации, технологии и познания се стремим да гледаме в 

бъдещето.

Нашите принципи 

са компетентност, 

отговорност, сигурност 

и толерантност

Снимки авторът
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КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО – ДОБРИЧ

Г-н Михайлов, как ре-
шихте да се захванете 
със строителство?

 Аз се занимавам ос-
новно със строителен 
надзор, а не със стро-
ителство. Извън тази 
дейност стопанисвам и 
жилища. От 11 години 
съм управител на „Жил-
фонд Инвест”. Всичко 
започна преди 9 години. 
Тогава беше приет пра-
вилникът за упражня-
ването на строителен 
надзор на всички стро-
ителни обекти. Канди-
датствахме, получихме 
лиценз и това беше на-
чалото за мен в този 
бранш. 

Как ще се  справи 
браншът в Добрич със 
задаващата се криза?

 Фактът, че работим 
перфектно с общината 
на базата на публично-
частното партньор-
ство, дава възможност 
на много фирми за рабо-
та. Предстои да бъдат 
определени извън бюдже-
та капиталовите разхо-
ди на общината. Мога да 
кажа, че ще разчитаме 
на доброто си сътруд-
ничество, за да изпълним 
по най-добрия начин об-
щинските задачи. Разби-
ра се, това е добре и за 
нашите фирми, защото 
ще могат да разчитат 
на свежи средства. До-
колкото имам информа-
ция, Община Добрич ще 
участва по проекти на 
стойност около 10-12 
млн. лв. - сума, която за 
габаритите на Добрич, 
мисля, че ще е доста-
тъчна.

Имате ли информа-
ция или получени сигна-
ли за фирми, които из-
вършват строителна 
дейност, без да са впи-
сани в ЦПРС?

До ден днешен та-
кива сигнали при нас 
няма. Ние имаме много 
тясно сътрудничество 
с дирекцията по строи-
телен контрол и провеж-
даме периодични срещи. 
От Община Добрич също 
следят за това и не из-
дават разрешителни, ако 
фирмата не е вписана в 
регистъра или възло-
жителят не представи 
договор с вписана в ре-
гистъра фирма. Провеж-
даме периодични срещи 
и с камарата на архите-
ктите, на инженерите. 
Преди да излезе законът, 
бяхме една обществена 
организация, която не 
беше подкрепена от за-
кона. От 12 фирми ста-
нахме 80. Тогава беше 
големият проблем - да 
привлечем фирмите от 
строителния бранш да 
членуват в нашата ка-

мара. След като в края 
на 2006 г. беше приет 
законът за Камарата на 
строителите, ние увели-
чихме броя на фирмите, 
които членуват в ОП - 
Добрич.

 Как разделяте живо-
та си преди и след про-
мените през 1989 г.?

 В личен план ми се 
отрази положително. 
Децата ми се дипломи-
раха. Успяхме да си ку-
пим по-голямо жилище. 
В общи линии след про-
мяната при мен нещата 
тръгнаха още по-добре. 
В професионален план 
преди 1989 г. основно 
се занимавах със спорт. 
След това преминах в 
„Жилфондинвест” и така 
навлязох в строител-
ния бранш. Въпреки че 
тази фирма се занимава 
с надзор, аз уважавам 
строителите изключи-
телно много. За мен те 
са широко скроени хора, 
поставени пред много 
перипетии и труднос-
ти, с които трябва да се 
справят. Дори мога да 
кажа, че съжалявам, че 
не съм поел този път – 
пътя на строителя. По-
вечето хора си казват, 
че в строителството се 
изкарват много пари, има 
големи печалби. Много 
малко обаче си предста-
вят каква отговорност е 
строителството. Отго-
ворност, която се носи с 
години напред за обекта, 
който си изпълнил. 

Как се отразява ра-
ботата ви на вашето 
семейство и на личния 
ви живот? 

Намирам време за се-
мейството, но общест-
вената ми ангажираност 
ме прави доста зает. Ис-
кам да благодаря на жена 

ми, че ме търпи. Ако не 
съм ангажиран  с  об-
ществена работа, си на-
мирам друга. Не мога да 
стоя, без да върша нещо. 
Аз съм ангажиран с мно-
го обществена работа, 
дори и извън задължени-
ята ми към Областното 
представителство на 
строителната камара. 

От колко години сте 

семеен? 
От 39 г.

Как се запознахте с 
жена си? 

 Запознанството ни 
беше много интересно. 
Трябваше да проведем 
обучение на комсомол-
ци в Албена. Тогава още 
имаше бригади – сред-
ношколски, пионерски  и 
в чужбина сме ходили. И 
така, отиваме в Албена 
и обучението започва. 
Един ден аз се озовах 
по-рано в столовата за 
обяд. Когато започнаха 
да влизат комсомолците, 

аз ги изгоних. И тогава 
я видях за първи път. 
Любов от пръв поглед. И 
сега й казвам - още като 
те видях, реших, че тряб-
ва да те поканя на сре-

ща. След това, по време 
на семинара пак нещо й 
се скарах и тя тогава ме 
забеляза. След 3 месеца 
се оженихме и така 39 
години. За нея мога да 
говоря само хубави неща. 
Възпита и сина ми, и дъ-
щеря ми. Синът ми е пре-
подавател в най-големия 
университет в Торонто 
- Канада. Миналата го-
дина защити докторска 
степен по противозе-
метръсно инженерство. 
Дъщеря ми е завършила 
СУ, изобразително изку-
ство и дизайн. Имам чу-
десни деца. За да бъдат 
такива, главната заслу-
га е на моята съпруга.

 
Любопитна случка 

от вашия живот? 
Доста са, но ще раз-

кажа една любопитна 
случка с моето семей-
ство. Няколко приятел-
ски семейства бяхме 
тръгнали на лятна почив-
ка на язовир „Студена”. 
По пътя слушахме радио. 
Обявиха, че ЦСКА и „Лев-
ски” ще играят финал за 
суперкупата на България 
и мачът започва след ня-
колко часа в София. Аз 
звъннах по телефона на 
един от приятелите ми, 
с които пътувахме, и му 
казах: „Митко, трябва да 
ходим на мача”, но жена 
му започна нещо да го 
настъпва и той се от-
каза. Наближавахме Пер-
ник. Аз реших да оставя 
жена си и сина си на една 
отбивка и им казах да се 
качат на някоя от други-
те коли, които пътуваха 
след нас. Обърнах колата 
и тръгнах към стадион 
„Васил Левски”. Присти-
гам, но там нямаше ни-
кого. Помислих си да не 
би да не съм разбрал къде 
ще е мачът и тръгнах 
към стадион „Българска 
армия”. И там никой. В 
това време нещо стана-
ло и съобщили, че мачът 
се отлага. Стана ми кон-
фузно. Седя и си мисля. 
Ако се върна, ще ми се 
смеят. Реших да остана 
в София, колкото време 
би трябвало да продължи 
мачът, и тогава да тръг-
на обратно. Мина необ-
ходимото време и поте-
глих обратно. Наближих 
отбивката,  на която 
бях оставил семейство-
то си, а там се събрали 
всичките ми приятели 
и ме чакат. Всички мъл-
чат. А аз се чудя как да 
изляза от ситуацията. 
Ако им кажа, че е нямало 
мач, пък аз съм дремал 
там, ще ми се смеят. Но 
трябва да кажа истина-
та. Мълчахме през це-
лия път. Пристигнахме, 
построихме палатките, 
направихме салатите, 
запалихме огън и седнах-
ме. Едва тогава реших 
да си призная. „Малко 
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Ако не съм ангажиран с обществена 

работа, си намирам друга. Не мога да 

стоя, без да върша нещо.

Явор Симов

Днешното време те кара 
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ми е неудобно, но ще ви 
кажа истината - казвам 
аз. - Нямаше никакъв мач, 
отложиха го и аз стоях 
90 минути в колата пред 

стадиона.” А оправдани-
ето ми беше, че обичам 
ЦСКА и футбола. Всички 
се разсмяхме и стана 
една страхотна вечер.

ЦСКА ли е вашият 
отбор?

 Д а ,  н ай - ели т н и -
ят отбор в България е 
ЦСКА. Фен съм и на ня-
колко чужди отбора. От 
италианското калчо „Ин-
тер” ми е любимият от-
бор, в Испания – „Барсе-
лона”, заради Стоичков. 
И в Англия за мен има 
само един отбор, нари-
чат го „Червените дяво-
ли”. Като цяло спортът, 
и в частност футболът,  
ми е другото хоби освен 
лова, което ме разтовар-
ва. Аз съм спортен човек 
и една голяма част от 
моята кариера е преми-
нала в областта на спор-
та. Тренирал съм футбол, 
след това се занимавах с 
лека атлетика доста ус-
пешно.

Спортът ли ви дава 
тази устременост и 
дисциплина?

 Спортът за мен е 
магия, спортът създава 
изключително големи ка-
чества на личността. Аз 
започнах да спортувам 
още в 6-и клас - лека ат-
летика, после се занима-
вах с футбол, после пак с 
лека атлетика. Спортът 
ме научи на дисциплина, 
на труд, на човешки от-
ношения, на хигиена. Ще 
дам пример с моя син. 
Преди да започне да иг-
рае футбол под моя дик-

товка, трудно намирахме 
начин да го вкараме в ба-
нята – беше в 4-ти клас. 
Само след година и до 
ден днешен моят син не 

излиза от банята. Той за-
върши строителния тех-
никум в София с медал. 
Заедно с Димитър Иван-
ков тренираха и са спали 
в една стая. Беше добър 
футболист,  но избра 
науката. Аз две години 
боледувах, че той се от-
каза от футбола. Искаха 
го от много клубове, но 
трябваше да избере или 
футбол, или учение. Той 
сам взе решението. Но 
сега се оказва, че спор-
тът му е помогнал като 
юноша да добие тези ка-
чествата, за които гово-
рих. Той е много скромен 

и дисциплиниран. 

Най-трудният лов 
който сте имали? 

Ловец съм от 21 г., 
а от 4 - председател 
на ловната дружинка. В 
Добруджа съм свикнал да 
ловувам на равни терени, 
затова изпитах труд-
ности, като бях на лов в 
Троянския балкан. Голямо 
изкачване беше, но из-
държах геройски. Ако не 
изляза събота или неделя 
на лов, разбира се, ако ня-
мам други ангажименти, 
просто боледувам.

Най-ценният трофей 
за вас от лова?

 За жалост от всич-
ките тези ловни излети 
имам ударени няколко 
диви прасета, лисици, 
зайци и много диви па-
тици, чакали. Но по-едър 
дивеч от диво прасе за-
сега нямам, защото ло-
вът тук при нас е друг. 
Няма други животни. Аз 
съм доволен от това, ко-
ето съм отстрелял. За 
мен не е важно какво ще 
отстрелям, по-важното 

е, че съм сред природата, 
сред приятели. По-ва-
жното е да се съберем, 
да пием по едно питие, 
да си разкажем някой виц, 
да се посмеем, да се раз-
товарим. За мен ловът 
започва от облеклото. 
Много държа на облекло-
то, защото според мен 
екипировката е най- ва-
жната част от лова.

Занимавате ли се с 
благотворителност?

Да.  Проведох една 
благотворителна вечеря 
миналата година в До-
брич. Събрахме 38 000 
лв. Това е най-голямата 
сума, събрана от благот-
ворителност в Добрич. 
Тя беше предназначена 
за спортни цели. С тези 
средства ще ремонтира-
ме една спортна площад-
ка в кв. „Дружба”. Там ще 
изградим спортен ком-
плекс. В момента се за-
вършва футболното иг-
рище. На следващия етап 
ще изградим комбинира-
на площадка за волейбол 
и баскетбол, детски кът, 
съблекални и ще сложим 

няколко  тенис  маси . 
Всичко това ще бъде из-
градено само на основа-
та на дарения и благот-
ворителност. През май 
ще открием футболно-
то игрище, а до края на 
годината ще завършим и 
целия комплекс. Другата 
благотворителна кам-
пания, която завърших, 
но като председател на 
Ротари клуб - Добрич, 
беше една чешма. Заед-
но с мой приятел, също 
бизнесмен, я направихме. 
Преди мен 5 години дру-
ги хора обещаваха, че 
ще я направят, но нищо 
не стана. Аз им казах, че 
ако трябва, на ръце ще я 
нося, но ще я направя и 
тя ще бъде монтирана 
в градския парк. Имаме 
чудесен градски парк и 
това се дължи на кмети-

Повечето хора си казват, че в 

строителството се изкарват много 

пари, има големи печалби. Много 

малко обаче си представят каква 

отговорност е строителството. 

Отговорност, която се носи с години 

напред за обекта, който си изпълнил. 

Уважавам строителите изключително 

много. За мен те са широко скроени 

хора, поставени пред много перипетии 

и трудности, с които трябва да се 

справят.

да поемaш отговорности

цата Детелина Николова, 
с която имаме прекрасно 
сътрудничеството. Ако 
говорим за благотвори-
телност, мога да спо-
мена и църквата в гро-
бищния парк, на която 
направихме строителния 
надзор безвъзмездно. От 
областното представи-
телство на строител-
ната камара също има 
много фирми, които се 
занимават с благотвори-
телност - „Пътно стро-
ителство”, фирма „Иса”, 
фирма „Костов”, „Сплен-
дит” ООД,  „Дъга Апос-
тол”, сигурно пропускам 
някои, но се надявам да не 
се разсърдят. Също така 
за 50-годишния юбилей на 
строителната гимназия 
„Пеньо Пенев” в Добрич 
камарата ще осигури 15 
хил. лв. Тези пари са гла-
сувани на управителен 
съвет и ще бъдат пре-
доставени на училище-
то. Освен с парите ще 
участваме и в организа-
цията и провеждането на 
тържествата.

И накрая да ви попи-
там какво предвижда-
те като действия на 
ОП на КСБ – Добрич, 
през 2009 г.?

 Дейността на ОП на 
КСБ – Добрич, ще е насо-
чена в посока работа по 
организационното укреп-
ване и развитие. Ще раз-
нообразим и обогатим 
тематиката на разглеж-
даните въпроси. Ще по-
ставим на още по-високо 
ниво работата на упра-
вителния съвет, връзки-
те с областната управа 
и общините на терито-
рията на областта. По-
ставили сме си за задача 
да подготвим база дан-
ни за цялостното със-
тояние на строителния 
бранш на територията 
на област Добрич, като, 
разбира се, акцентираме 

и върху професионална-
та квалификация на пер-
сонала чрез включване 
в различни програми. И 
през настоящата годи-
на ще обърнем внимание 
на дейността на звено 
„Регистър” да бъде насо-
чена към стриктно спаз-
ване на Закона за Кама-
рата на строителите в 
България и Правилника 
за реда за вписване и 
водене на Централния 
професионален регис-
тър на строителя и об-
хващане на максимален 
брой фирми, работещи 
в Добричка област. И не 
на последно място, ОП на 
КСБ – Добрич, да намери 
своето полагащо се мяс-
то в нашия нов вестник 
„Строител”, където да се 
отразява работата на 
изявени строителни фир-
ми от Добричка област, 
обмяната на опит, порт-
рети на ръководители на 
фирми. 

Снимки авторът
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Годишно потвърждаване на обстоятелствата, подлежащи на 
вписване в Централния професионален регистър на строителя

Съгласно чл. 20, ал. 2 
от Закона за Камарата 
на строителите, обн. в 
ДВ, бр. 108 от 29.12.2006 
г. (ЗКС), и чл. 22, ал. 3 
от Правилника за реда 
за вписване и водене на 
Централния професиона-
лен регистър на строи-
теля, обн. в ДВ, бр. 65 от 
10.08.2007 г., всеки вписан 
в Централния професиона-
лен регистър строител в 
срок до 30 юни всяка годи-
на следва да изпълни про-
цедурата „Годишно пот-
върждаване”. 

През 2008 г. около 2500 
вписани в Централния про-
фесионален регистър на 
строителя (ЦПРС) стро-
ители изпълниха процеду-
рата „Годишно потвържда-
ване” за 2007 финансова 
година съгласно установе-
ните правила, т.е. за тях 
това е вече рутинна опе-
рация. В по-голяма степен 
с настоящия материал 
напомняме на останали-
те около 2700 вписани в 
ЦПРС строители, за кои-
то предстои за първи път 
да изпълнят процедурата 
„Годишно потвърждаване” 
за 2008 финансова година.

Кои строители подлежат 

на годишно потвърждаване 

до 30 юни 2009 г.? 

Всеки строител, впи-
сан първоначално на база 
последна финансова го-
дина 2007 или изпълнил 

процедурата за „Годишно 
потвърждаване” за 2007 
г., в срок до 30 юни 2009 г. 
следва да направи „Годиш-
но потвърждаване” за 2008 
финансова година. 

Санкцията за неизпъл-
нение на това задължение 
е предвидена в чл. 21, ал. 1, 
т. 4 от ЗКС, а именно:

„Чл. 21(1) Строителят 
се заличава от регистъра 
при:

4 .  неизпълнение на 
задължението по чл. 20,  
ал. 2.

Чл. 20(2) Строителят 
представя ежегодно до 30 
юни в комисията по чл. 26 
годишен финансов отчет 
и удостоверение за нали-
чието или липсата на пуб-
лични задължения за изте-
клата година.”

Съгласно чл. 22 от ЗКС 
със заличаването се обез-
силва издаденото удос-
товерение за вписване в 
регистъра и строителят 
може да подаде ново заяв-
ление за вписване след из-
тичането на една година 
от заличаването.

Какви документи  

се изискват?

 заверено копие на 
годишен финансов отчет 
на строителя за 2008 фи-
нансова година;

 заверено копие на 
удостоверение, издадено 
от НАП, за липса на данъч-
ни задължения и задълже-

ния за задължителни оси-
гурителни вноски;

 платежен документ 
за процедурата „Годишно 
потвърждаване” – заверен 
екземпляр от обслужваща-
та банка.

Копията се заверяват 
с печат „Вярно с оригина-
ла” и печат на строителя.

Какви са стъпките?

Стъпките са в следна-
та последователност: 

Строителят отразява 
промените, настъпили в 
блок „Промяна в иденти-
фикацията” от системата 
на Централния професио-
нален регистър на строи-
теля. Обстоятелствата, 
които са включени в блок 
„Промяна в идентификаци-
ята”, са например: прав-
но-организационна форма, 
търговска фирма (наиме-
нование), седалище, начин 
на управление, лица, пред-
ставляващи строителя, 
валидна застраховка за 
професионална отговор-
ност в строителството, 
сертификати за системи 
за контрол (ISO, OHSAS) и 
др.

Ако няма никакви про-
мени в блок „Промяна в 
идентификацията”, стро-
ителят принтира от сис-
темата декларация по об-
разец за липса на промени 
в блок „Промяна в иденти-
фикацията”.

Строителят отразя-

ва промените, настъпили 
в блок „Промяна в обсто-
ятелствата” от систе-
мата на ЦПРС. Обсто-
ятелствата, които са 
включени в блок „Промяна 
в обстоятелствата” , 
са например: промени в 
кадровото осигуряване с 
технически правоспособен 
персонал и изпълнителски 
персонал (назначени и/или 
освободени), натрупан 
производствен опит за 
изтеклата година, проме-
ни в техническото съоръ-
жаване на строителя и др. 

Строителят попълва 
заявлението за „Годишно 
потвърждаване” за 2008 
финансова година. Попъл-
ват се двете финансови 
години - текуща 2008 и 
предходна 2007, съгласно 
новите форми на годишен 
отчет на НСИ.

Каква е технологията  

на процедурата?

Заявленията по трите 
блока се попълват онлайн 
в посочената последова-
телност. Към тях се при-
лагат необходимите до-
кументи по всеки блок и 
се представят в област-
ните представителства 
на Камарата на строи-
телите по седалище на 
строителя. 

Срокът за работа по 
заявлението е 20-дневен 
и тече от датата на ре-
гистрация в системата. 

Строителят се регистри-
ра с паролата и името, 
които са използвани при 
първоначалното вписване 
в ЦПРС. Ако те са забра-
вени, се подава искане 
за възстановяване на из-
ползваните при първона-
чалното вписване в ЦПРС 
име и парола за достъп до 
електронната система 
на ЦПРС, което се подава 
в областните представи-
телства на Камарата на 
строителите по седалище 
на строителя. Образецът 
на искането се намира в 
блок „Нормативни доку-
менти” и блок „Промяна в 
идентификацията” в сай-
та на ЦПРС.

След подаване на за-
явлението за „Годишно 
потвърждаване” за 2008 
финансова година Коми-
сията със свое решение 
потвърждава обхвата на 
вписване на строителя. 

В 14-дневен срок на 
строителя се издава нов 
талон, неразделна част 
от удостоверението за 
вписване, който е с ва-
лидност до 30.09.2010 г. 
Талонът се получава в ОП 
на КСБ по седалище на 
строителя.

Всички нормативни 
документи и указания на 
Комисията за воденето, 
поддържането и ползва-
нето на ЦПРС се намират 
в сайта на ЦПРС: http://
register.ksb.bg/

За допълнителна ин-

формация строителите 
могат да се обръщат към 
експертите от областни-
те представителства на 
Камарата на строители-
те в България – звено „Ре-
гистър”. 

В заключение:

Уважаеми строители, 
блок „Годишно потвържда-
ване” вече една година е в 
експлоатация и е тест-
ван като технология и 
софтуер. Всеки разбира, 
че приемането, проверка-
та, обработката на за-
явленията на около 5200 
вписани в ЦПРС строите-
ли и издаването на нови 
талони, неразделна част 
от удостоверението за 
вписване в ЦПРС, са свър-
зани с технологично вре-
ме. Ето защо отправяме 
молба за вашето разбира-
не и своевременна работа 
по процедурата „Годишно 
потвърждаване” за 2008 
финансова година, за да 
се избегне струпване 
пред офисите на Камара-
та, както и загуба на вре-
ме, създаване на излишно 
напрежение и евентуално 
допълнително затрудне-
ние за строители поради 
заличаването им от ЦПРС 
вследствие неизпълнени-
ето на законовите изис-
квания.

С уважение, 
Централно звено 

„Регистър”

Инженерна инфраструктура
Три по-малки звена ще бъдат обединени в секцията, която наследи „Транспортна инфраструктура” на КСБ

„Инженерна инфра-
структура” е новото име 
на секция „Транспортна 
инфраструктура” на Ка-
марата на строителите 
в България (КСБ), ста-
на ясно след заседание 
на Комитета по инфра-
структура, проведено на 
29 април. Трите по-малки 
оперативни направления, 
които се сформират в 
тази секция, са „Пътно 
строителство и съоръ-
жения” ,  „Железопътно 
строителство и съоръже-
ния” и „Благоустройство, 
хидротехническо строи-
телство и околна среда”. 
Тази промяна идва от две 
основни нужди. Първата е 
фирмите да се групират 
по-лесно в тези подсекции 
според вида дейност, та-
кава, каквато е записана 
в регистъра, а втората 
е да се улесни работа-
та с администрацията и 
държавните органи, тъй 
като всяка подсекция има 
своите специфики и ха-
рактеристики и трябва 
да работи с точно опре-

делени ведомства. Сред-
ствата и инвестицион-
ните програми, така или 
иначе са разпределени в 
тези три направления, 
добре е шаблонът да се 
разчупи, защото не всич-
ки големи проекти са за 

пътища, а има и в желе-
зопътна инфраструктура 
и околната среда. Това ще 
улесни и работата на Ка-
марата в близките 5 годи-
ни. Управителният съвет 
има нужда да получава по-
конкретна информация за 

проблемите на фирмите 
според тяхната тясна 
специализация и да ги ре-
шава в национален план, 
коментира Иван Бойков, 
изпълнителен директор 
на КСБ. 

Трите направления 

ще имат и собствени 
ръководители. Пред-
седател на секция 
„Инженерна инфра-
структура” остава 
доц. Николай Михай-
лов, зам.-председател 
в подсекция „Пътно 
с т р о и т е л с т в о  и 
съоръжения” е инж. 
Светлана Нешева, за 
зам.-председател в 
направление „Желе-
зопътно строител-
ство и съоръжения” 
беше избран Албен 
Родопманов, облас-
тен представител на 
КСБ в гр. Смолян, а за 
зам.-председател на 
подсекция  „Благоу-
стройство, хидротех-
ническо строител-
ство и околна среда” 
– Валентин Зелен-
ченко, изпълнителен 
директор на „Пътно 
строителство” - До-

брич. 
На събранието на ко-

митета беше огласена 
и Втората национална 
конференция по пътища, 
която ще се организира 
съвместно с УАСГ – кате-
дра „Пътища” и КСБ. Ос-

новният акцент ще бъде 
„Управление на пътните 
настилки и рехабилита-
ция”, а гост е проф. Йохан 
Литецка от Техническия 
университет във Виена. 
Събитието е планирано 
за края септември и как-
то и първата такава кон-
ференция ще се проведе в 
Несебър. До края на май 
програмата ще е окон-
чателно готова и раз-
пратена до фирмите от 
бранша. Общото схваща-
не е, че тези конференции 
са много полезни и след 
20-годишното им преус-
тановяване е време да 
станат фактор. Първа-
та от тях се е състояла 
миналата година и е била 
посетена от 130 души. 

Други точки от днев-
ния ред на заседанието 
бяха представяне на ре-
шенията на управител-
ния съвет от срещата в 
Кюстендил, представяне 
на доклад „Проблематика 
на инженерната инфра-
структура в условията 
на световна икономиче-
ска криза” и приемане на 
работен план за дейност-
та на секцията. 

Новата секция ще бъде по-гъвкава

Силвия  Радославова
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Необходима е национална контролна 
система за борба с измамите

Борис Велчев:

„За последните шест 
месеца  извършената 
работа в областта на 
борбата с измамите с 
европейски средства е 
нараснала 2-3 пъти спря-
мо последните три годи-
ни”, това каза главният 
прокурор Борис Велчев при 
откриването на конферен-
ция под надслов „Превен-
ция и противодействие 
на финансовите измами 
и корупцията при използ-
ване на европейските 
структурни фондове”. По 
думите му състоянието 
на нещата се подобрява 
с една сравнително ниска 
скорост. „Все пак не мо-
жем да не отбележим при-
етите изменения в Закона 
за обществените поръчки, 
насочени към повишаване 
на прозрачността; в зако-
на за конфликт на интере-
си; в законите, свързани 
със земеделските земи и 
горския фонд, които предо-
твратиха възможности-
те за т.нар. „заменки” или 
поне силно ги ограничиха в 
правилната посока”, доба-
ви Велчев.

Според него трябва да 
бъде изградена национал-
на контролна система, 
която да предотврати 
извършването на наруше-
ния, а ако бъдат направе-
ни такива, да научаваме за 
тях не от ОЛАФ и не след 
години, а веднага, и то от 
българските контролни 
органи. Той отчете като 
положително създаването 
на специализирано звено 
към Върховната касаци-
онна прокуратура за раз-
следване на злоупотреби 
със средства от европей-
ските фондове, което ра-
боти от октомври мина-
лата година, но вече дава 
положителни резултати.

Налице са първите присъди 

и споразумения,

обяви главният проку-
рор. „Има 6 присъди, което 
не се оценява като много, 
но в сравнение с пери-
ода отпреди 6 месеца те 
представляват един не-
малък значителен ръст”, 
добави той и представи 
статистически данни, 
отнасящи се до работата 
на прокуратурата, насоче-
на към борба с измамите. 
Към края на март тази 
година специализирано-
то звено към Върховната 
касационна прокуратура 
е отчело работа по 178 
преписки и досъдебни про-
изводства. Досъдебните 
производства по програ-
ма САПАРД са 76, по ФАР 
– 26, има едно по ИСПА, 20 
са по програма „Леонардо 
да Винчи”. „През послед-
ните три години в съда 

са внесени 39 досъдебни 
производства, като 28 от 
тях са внесени за период 
от 6 месеца”, заяви Борис 
Велчев.

Според  министъра 
на вътрешните работи 
Михаил Миков борбата 
с финансовите злоупо-
треби със средства от 
структурните фондове е 
сред приоритетите и на 
МВР. Той обобщи основ-
ните престъпления, свър-
зани с неправомерното 
усвояване на средства-
та - документни измами, 
използването на докумен-
ти с невярно съдържание, 
присвояване и длъжностни 
престъпления. „Това са все 
познати на нашата прав-
на доктрина и практика 
престъпления”, заяви Ми-
ков и добави, че затрудне-
нията по разкриването им 
са свързани със забавяне-
то на съдебните поръчки 
и неясната документация. 
Той отчете, че само 

за 2008 г. са извършени про-

верки по 84 сигнала

Инспектирани са око-
ло 300 обекта само по СА-
ПАРД. „Правоохранител-
ните органи, в частност 
служителите на МВР, не 
могат сами да противо-
действат на едно явле-
ние, което далеч надхвърля 
обикновените криминални 
практики. Необходимо е 
междуинституционално 
сътрудничество у нас и 
по-голям резултат от 
комуникацията както с 
ОЛАФ, така и с различни-
те структури в другите 
държави”, добави Миков.

Министърът на дър-
жавната администрация 
и административната 
реформа Николай Василев 
отчете, че реално усвое-
ните средства по Опера-
тивна програма „Админи-
стративен капацитет” 
са близо 42 млн. лв. Минис-
терството, по думите му, 

е усвоило около 160% от 
средствата за първата 
година по програмата. 
Ведомството е предос-
тавило 3000 компютъра и 
друга техника на МВР, на 
Министерството на пра-
восъдието и на съдебната 
власт, каза още Василев.

Форумът е организи-
ран от „Алианс за правно 
взаимодействие” - сдруже-
ние, създадено през 1998 
г. От 2000 г. то членува 
в Европейската асоциа-
ция на организациите на 
юристи и активно участ-
ва в нейната работа. 
Сдружението е един от 
основателите на Нацио-
налния център за обуче-
ние на магистрати, който 
е в основата на сегашния 
институт по правосъдие-
то и спомага за хармони-
зирането на българското 
законодателство с изис-
кванията на общностно-
то право. 

„ОЛАФ работи в тяс-
но сътрудничество с бъл-
гарските власти”, заяви 
Лотар Кул, директор на 
правна дирекция в цен-
тралата на ОЛАФ. Те 
работят съвместно с 
МВР, прокуратурата и 
ДАНС. Но той подчер-
та, че ОЛАФ не е раз-
узнавателна служба, а 
излиза с препоръки към 
националните органи 
въз основа на своите 
доклади. „Ние оценява-
ме сътрудничеството 
с агенция САПАРД. От 
него вече има практи-
чески резултати. Мно-
гото промени в със-
тава й обаче водят до 
известни трудности”, 
добави Кул. Той даде 
положителна оценка 
за работата на бъл-
гарската прокурату-
ра, но отбеляза, че 

конкретните резулта-

ти все още са малко

Според него ОЛАФ 

трябва да продължи съ-
трудничеството с бъл-
гарските власти с цел да 
се помогне за ефективно-
то прилагане на правната 
рамка. 

Своите препоръки 
даде и проф. Джон Верва-
ле, които бяха насочени 
към засилване на обмяна-
та на информация както 
на национално, така и 
на европейско ниво. „Не-
обходимо е още по-заси-
лено хармонизиране на 
националното законода-
телство с европейските 
норми. Ние търсим до-
казателства, но в тази 
си дейност трябва да се 
съобразяваме с върховен-
ството на закона. Кога-
то тези процедури не са 
еквивалентни навсякъде, 
възникват проблеми”, за-
яви той.

Необходимостта от 
стабилно и добро нацио-
нално законодателство 
подчерта и Диего Раз-
ети, специалист в раз-
следването на финансо-
вите измами. Той обясни, 

че ОЛАФ не прави 
ревизии и одити. Тя 
прави разследвания 
само при основа-
телни съмнения за 
нередности. „Упра-
влението на струк-
турните фондове 
е отговорност на 
страната членка. 
Тя трябва да съз-
даде националната 
рамка, да организи-
ра прилагането на 
програмата, подби-
райки проектите”, 
подчерта Разети и 
добави, че страна-
та членка отговаря 
и за възстановява-
не на загубените 
суми на ЕС, когато 
това бъде устано-
вено. 

Както главният 
прокурор, така и 
представителите 

на ОЛАФ отчетоха

положителната 

роля, която играе 

специализираното звено 

към Върховната кас-
ационна прокуратура за 
разследване на злоупо-
треби със средства от 
европейските фондове. 
„То започна работа на 6 
октомври 2008 г. в много 
напрегната обстановка. 
Звеното има кратък жи-
вот – 6–7 месеца, които 
не са чак толкова много, 
за да се коментират пол-
зите и недостатъците. 
Но сравнителният анализ 
с времето отпреди това 
е достатъчно красноре-
чив”, коментира неговият 
ръководител, прокурорът 
от Върховната касацион-
на прокуратура Маргари-
та Попова.

Друг  прокурор  от 
Върховната касационна 
прокуратура – Мила Ге-
оргиева, представи ре-
зултатите от проведе-

но изследване на тема: 
„Българската съдебна и 
административна прак-
тика и институционални-
те механизми, свързани с 
превенцията и противо-
действието срещу фи-
нансовите измами и ко-
рупцията при използване 
на Европейските струк-
турни фондове”, прове-
дено от екип на сдруже-
ние „Черноморска правна 
общност” със седалище в 
Бургас. Изследването се 
базира на опита на бъл-
гарската прокуратура, 
като са анкетирани 28 
прокурори, работещи в 
специализираната струк-
тура. „От данните, които 
получихме, изготвихме 
графика, която красноре-
чиво очертава възходящо-
то развитие на усилията 
на българската прокура-
тура да противодейства 
срещу измамите”, обясни 
Георгиева. 

По общото мнение на 
участниците в конферен-
цията борбата с измами-
те с европейски средства 
може да бъде ефективна, 
когато в нея участват 
всички институции. По-
ложителни резултати 
могат да се очакват 
само при активно взаимо-
действие между тях. 

„Корупцията не трябва 

да се бори със страх от 

наказание и преследване

Тя трябва да се бори 
със средствата на от-
говорността”, подчерта 
Иван Димов, президент 
на сдружение „Алианс за 
правно взаимодействие” 
и член на Висшия съдебен 
съвет на Република Бъл-
гария. Според него всеки 
трябва да поеме своята 
отговорност и да й про-
тиводейства, преди да се 
е стигнало до подобни на-
рушения. 

Мариана Корчакова

Снимки Камен Влахов

Лотар Кул, директор на правна дирекция в централата на ОЛАФ, проф. Джон Вервале и Франческо ди 
Анджелис, президент на Европейската асоциация на организациите на юристи

Борис Велчев - главен прокурор на Република България, Николай Василев – министър на държавната 
администрация и административната реформа, и Михаил Миков – министър на вътрешните работи
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Страните от ЕС ще обменят геопространствени данни
Европейската директива ще се осъществява на няколко етапа, очаква се да приключи през 2013 г.

„Тенденциите в кадас-
търа през последната го-
дина са свързани основно с 
приключването на проекта 
на Световната банка за 
кадастър и имотна регис-
трация. Този проект беше 
награден от офиса на бан-
ката във Вашингтон като 
един от най-добрите в 
Европа и Азия”, заяви Цве-
тан Боев, изпълнителен 
директор на Агенцията 
по геодезия, картография 
и кадастър (АГКК) по вре-
ме на работна среща по 
поземлена администрация 
на страните – членки на 
Икономическата комисия 
на Европа към ООН, прове-
дена в София. Проектът е 
завършил със създаването 
на интегрирана информа-
ционна система на кадас-
търа и имотния регистър, 
която е внедрена във всич-
ките 28 служби на АГКК и 
в 113 служби на Агенцията 
по вписванията. „Систе-
мата дава възможност за 
отдалечен достъп по ин-
тернет на клиентите, а 
също така и за обслужва-
не на едно гише”, допълни 
Боев. Това ще направи по-
добро взаимодействието 

между АГКК и Агенцията 
по вписванията, тъй като 
данните ще могат да се 
обменят в реално време. 

„Информационната 
система на кадастъра и 
имотния регистър е пър-
вата успешна национална 

система на Балканите. 
Международните експер-
ти я сравняват с някои от 
най-модерните в Европа”, 
каза министърът на ре-
гионалното развитие и 
благоустройството Асен 
Гагаузов в приветствието 

си към участниците във 
форума.

На срещата бяха обсъ-
дени въпросите, свързани 
с подобряване на качест-
вото на услугите, които 
предоставя поземлената 
администрация. Присъст-

ваха представители на 
около 30 държави от Евро-
па и Азия.

В света има две раз-
лични системи, обясни Пи-
тър Кройцер, председател 
на работната група по 
поземлена администрация 
на страните – членки на 
Икономическата комисия 
на Европа към ООН. По 
думите му в някои страни 
има интегрирана система, 
т.е. обща агенция, която 
да обединява кадастъра 
и вписванията. В други 
страни, както е в България 
и в Германия, агенциите са 
две – по вписванията и по 
кадастъра. 

Кройцер представи но-
вата Европейска директи-
ва, свързана с обмена на 
геопространствени дан-
ни, която ще важи за всич-
ки страни в Европейския 
съюз. „Това няма да е прос-
то топографска карта, а 
ще са данни, съдържащи 
информация за парцелите, 
сградите и инфраструкту-
рата около тях”, допълни 
той. Самата директива 
ще се осъществи на ня-
колко етапа до пълното й 
завършване. Този процес е 
свързан със сериозна тех-
ническа работа, която ще 
отнеме няколко години. По 

думите на Боев до среда-
та на май европейските 
страни трябва да прие-
мат промени в национални-
те си законодателства, за 
да може да бъде приложена 
тази директива. Предвиж-
да се крайният етап да е 
през 2013 г.

Кристина фон Швай-
нихен – зам.-директор по 
околна среда, строител-
ство и поземлена админи-
страция в секретариата 
на Икономическата коми-
сия, даде висока оценка на 
работата в България. „Ние 
направихме преглед на по-
землената администрация 
чрез екип от независими 
експерти. Това проучване 
засегна всички възможни 
аспекти и направи необ-
ходимите препоръки, ко-
ито са стратегически 
и технически”, заяви тя. 
Именно те бяха обект на 
обсъждане по време на се-
минара. На срещата беше 
разгледано и положението 
във всички страни, мина-
ли през подобен преглед. 
„Държави като България 
могат да играят ролята 
на мост между развитите 
страни в Европа и други, 
на които предстои да из-
минат този път”, обясни 
Кристина фон Швайнихен .

Цветан Боев, изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография 
и кадастър, и Питър Кройцер, председател на работната група по поземлена 
администрация на страните – членки на Икономическата комисия на Европа към ООН

Мариана Корчакова

100% авансово 
финансиране на проекти 
по Кохезионния фонд
Полша прие радикални мерки за справяне с кризата

от стр. 1
С промяна от 12.02.2009 

г. в наредбата на минис-
търа на регионалното 
развитие, касаеща кохези-
онната политика, Полша е 
въвела възможността за 
100% авансово финансиране 
на проекти по Кохезионния 
фонд. Радикалната мярка е 
отговор на икономическа-
та криза и в съответствие 
с европейската политика за 
ускоряване на финансиране-
то по проекти. Това разка-
за на семинар „Ефективна 
защита на финансовите 
интереси на общността” 
Констансия Пиатковска – 
зам.-директор на Департа-
мента за координиране на 
усвояването на европейски-
те фондове, Министерство 
на регионалното развитие 
на Полша. Изискването към 
бенефициентите е да имат 
обезпечение или банкова 
гаранция. Решението на 
полското правителство е 
и отговор на рестриктив-
ната политика на банките 

по отношение на кредити-
рането в условията на ико-
номическа криза. Наети са 
и външни оценители, които 
да изготвят доклад доколко 
голям е проблемът, касаещ 
отказа на банките да фи-
нансират бенефициенти. 

На въпрос за рисковете, 
които стопроцентовото 

авансово финансиране крие, 
г-жа Пиатковска отговори, 
че Полша е работила 5 годи-
ни по подготовката на това 

решение от 2002 до 
2007 г. и случаите 
на измами с евро-
фондовете са били 
много малко. „Това 
е период на дълго 
взаимодействие и 
ние смятаме че бе-
нефициентите не 
злоупотребяват с 
европейските сред-
ства, а принципът 
на партньорство 
изключва подозре-
нието, че някой от 

тях умишлено ще злоупотре-
би”, каза още Пиатковска. С 
цел превенция, обаче Полша 
подготвя промени в Закона 

за публичното финансиране, 
и по-специално текст, кой-
то регламентира, че бене-
фициент, извършил измама, 
която е доказана в съда, ще 
бъде лишен за 3 години от 
право да участва в процеду-
ри, свързани с еврофондове-
те. „Черният списък” ще се 
казва Регистър на изключе-
ните организации, текстът 
влиза в сила от 1 януари 2010 
г. Според Пиатковска ясни 
са поне 8 фирми, които ще 
влязат в него.

Още за полския опит 
в усвояването на евро-

пейските средства в 
следващия брой.

Ренета Николова

МВФ: БЪЛГАРИЯ В ТЕЖЪК ШОК, ИДВАТ ФАЛИТИ

МВФ публикува заключителния доклад на мисия-
та на фонда в България. Според експертите на МВФ 
българската икономика изживява тежък шок. 

Само преди седмица в София приключи редов-
ната консултативна мисия на МВФ. Една от изне-
надите в заключенията на тази мисия беше значи-
телното занижаване на прогнозата за развитието 
на българската икономика през 2009 г. Тя се оказа 
по-ниска дори от вече занижената прогноза в новия 
доклад на МВФ за световната икономика. Експер-
тите на МВФ вещаят за България негативен ико-
номически ръст.

На базата на нови данни мисията на междуна-
родната финансова институция стига до заключе-
нието, че свиването на българската икономика ще 
е още по-голямо – минус 3,5%. След завръщането 
си във Вашингтон екипът на мисията публикува 
официално заключенията си, в които прогнозата 
за негативен ръст бе потвърдена. Според докла-
да данните за разплащателния баланс показват, че 
България изживява изключително тежък икономи-
чески шок. Постъпленията на чужди капитали от 
октомври до април са били само 800 млн. евро. Раз-
ликата спрямо предходните пет месеца е огромна 
– тогава сумата е била 6,1 млрд. евро. Според докла-
да на МВФ намаляването се дължи поне частично 
на решението на БНБ от края на 2008 г. да намали 
задължителните резерви.

За икономическия шок допринасят и ред други 
фактори. През първите два месеца на тази годи-
на износът е намалял с 27%. Рязко надолу върви 
и потребителското търсене – то е спаднало с 
32%. Това поне е намалило дефицита по текущата 
сметка почти наполовина. Екипът на МВФ открива 
ясни признаци за това, че икономиката на България 
вече се свива. Производството е с 23% по-ниско в 
сравнение със същия период през миналата годи-
на. Поръчките са намалели с 35%. Капиталовите 
постъпления ще намалеят с над 24% в сравнение с 
2008 г. (от 33,5% от БВП през 2008, на 9,25 от БВП 
през 2009). Преките чуждестранни инвестиции 
ще намалеят с 58% в сравнение с 2008 и със 75% 
в сравнение с 2007 г. Пред най-големи трудности 
е изправен нефинансовият бизнес сектор. Екипът 
на МВФ посочва, че секторът е силно задлъжнял, 
продажбите намаляват, а домашно или външно кре-
дитиране няма. Фирмите ще трябва да уволнят 
работници, а някои ще фалират, се казва в доклада. 
България разполага с известно пространство за 
маневриране, но МВФ напомня колко непредвидима 
е настоящата криза. 

Снимка Камен Влахов

Снимки авторът

Констансия 
Пиатковска



на изку-
ството. 

Най -
доброто 
м я с т о 
за пазар 
е  Г У М , 
тук  с а 
п р е д -
ставени 
в с и ч к и 
светов-
ни мар-
ки, малък 
проблем 
и м а 

само с цените - трудно е 
да намериш нещо под 1000 
евро. Можете обаче поне 
да пиете кафе в наистина 
много красива обстанов-
ка.

От „Смотровая” се 
разкрива стра-
хотна панорама 
на града. Това е 
и любимо място 

за влюбените двойки от 
намиращия се в близост 
университет. Вечер тук 
се събират рокерите и 
притежателите на скъпи 
коли и си правят състеза-
ния. 

Казват, че Москва е 
най-скъпият град в света. 
Заедно с Токио. Ако става 
въпрос за жилищни площи 
- със сигурност е така. 
Цената на квадратен ме-
тър в руската столица 
надхвърля 10 хил. долара, 
казват, че на някои места 
достига до 40 хиляди. 

Ето и пример - в момен-
та се предлага апарта-
мент, който е 260 кв. ме-
тра, а цената му е 2,5 млн. 
долара, напълно обзаведен 
е и в него има паркиран в 
хола „Харлей” като част от 
дизайнерския интериор. Го-
ворейки за жилищни сгради, 
не мога да пропусна лук-
созния жилищен комплекс 
„Золотие ключи-2”. Освен 
всички останали „екстри”, 
характерни за т.нар. ком-
плекси от затворен тип, 

той си има 
и  собствен 
зоопарк - сър-
нички и дру-
ги  нехищни 
животни се 
разхождат на 
спокойствие 
по тревните 
площи.

Вп е чат л яв а щ а  е  и 
с градата  на  Р уската 
академия на науките. Тук 
има и допълнителен плюс 
- на 22-рия етаж се нами-
ра един от най-добрите 
ресторанти в града - „Ре-
ст22ран“, луксозна обста-
новка, качествена евро-
пейска кухня и перфектно 

обслужване, 
д о п ъ л н е н и 
от впечат-
ляваща па-

норама на нощна Москва, 
правят посещението ви 
на това място незабрави-
мо. Ако пък искате да опи-
тате типична руска и ук-
раинска кухня, пробвайте 
„на Мельнице” - пелмени, 
пирожки и други вкусотии 
в типична за истинска 
мелница обстановка с 
мелнично колело, езерца 
с костенурки и риби, и па-
уни, които се разхождат. 

Всъщност, каквито и 
планове да сте си направи-
ли, със сигурност времето 
няма да ви стигне да види-
те всичко, което Москва 
предлага... Но си заслужава 
да опитате.
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Оценката не е моя, на-
правила я е Анна Тибайджу-
ки, изп. директор на Центъ-
ра на ООН за населените 
места, при посещението 
си в Москва, и по-специал-
но в ситито - администра-
тивния и бизнес център на 
руската столица. За посе-
тителите на града, особе-
но за идващите от по-мал-
ки държави (като нашата), 
първото нещо, което впе-
чатлява, са размерите - в 
Москва всичко е мащабно 
и строено с размах. Като 
се започне от булевардите 
- по 9 платна в една посо-
ка, мине се през огромни-
те сгради, строени през 
Сталиново време (типи-
чен пример е сградата на 
външното министерство), 

грандиозната сграда на 
МГУ - Московския държавен 
университет, и се стигне 
до днес, когато по амбици-
озния проект за развитие 
на ситито в Москва ще се 
издигне най-високата сгра-
да в света. Инвестицията 
е за 35 млрд., а сградата 
ще бъде уникална като 
конструкция и отделните 
етажи ще могат да се за-
въртат около оста си. 

Въпреки усилените 
строителни работи гра-
дът впечатлява с чистота 
и подреденост. Държавни-
ческото мислене на кмета 
на руската столица до го-
ляма степен е повлияло на 
облика на града, като за-
едно с модернистичните 
сгради е запазен и духът 
на Москва - красиви стари 
сгради, паркове, паметни-
ци от различните исто-
рически епохи - например 
паметникът на Георги Ди-
митров. 

В руската столица има 
също над 500 църкви и 20 
манастира.

Духа на Москва със 
сигурност ще усетите 
най-добре на стария Ар-
бат. Описаната в лите-
ратурата емблематична 
за града улица сега е про-
менена, до дома музей на 
Пушкин можеш да изпиеш 
кафе в „Старбъкс”, но въ-
преки това с художниците, 
музикантите и актьорите 
мястото все още пази не-
принудено артистичната 
атмосфера на Русия като 
страна, дала на света ге-
ниални творци в сферата 

Москва - архитектурното чудо на XXI век
В ситито на руската столица ще бъде построена  

най-високата сграда в света, инвестициите са 35 милиарда

Луксозният жилищен комплекс 

„Золотие ключи-2” има собствен зоопарк.

Квадратният метър 

жилищна площ в Москва 

надхвърля 10 хиляди долара.

Ренета Николова

РЕСТ22РАН на 22-ри етаж на Академията на 
науките (вдясно барът)

Легендарният 
АРБАТ носи 
артистична 
атмосфера  

Паметникът на 
Булат Окуджава

Сините 
светлини са 

крановете на 
недовършена-

та сграда, 
която ще 

бъде 
най-високата 

в света

Нощем гра-
дът е озарен 
от светлини

ГУМ 
е чудесно място за шопинг

Паметникът на 
Петър Първи се 
издига в Москва 
река

Проектът на ситито в Москва, 
което трябва да бъде завършено 
2015 г.

Руската столица изненадва с футуристични сгради

Снимки авторът
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Довършителни работи 
Българската строителна седмица „Интериор” е продължение на изложението, 
което се проведе през март 

Купуваш апартамент – 
отиваш на почивка в Палма де Майорка

Прецизното планиране 
на детайлите е изключи-
телно важно в строител-
ството. Често монтажът 
на един контакт, врата или 
прозорец може да доведе 
до патова ситуация соб-
ствениците на жилища, 
бизнес, административни 
или индустриални сгради. 
Строежът е наполовина 
свършената работа – той 
трябва да предостави си-
гурността, а интериорът 
е другата половина, отго-
варяща за функционалност-
та и комфорта. Ето защо 
съвсем естествено изло-
жението Българска строи-
телна седмица „Интериор” 
дойде като продължение 
на изданието на седмица-
та от месец март, където 
приоритет имаха грубите 
строителни дейности и ма-
шините. 

Изложението се прове-
де в периода 24–28 април 
с традиционното дома-
кинство на Интер Експо 
Център в София. Предста-
вянето на фирмите произ-
водители и дистрибутори 
беше в областта на до-
вършително-ремонтните 
дейности и премина съ-
пътствано от демонстра-
ции и полезни съвети. Учас-
тниците бяха 105 фирми 
и представиха експонати 
на 200 компании от 18 дър-
жави. Това представяне е 
значително по-слабо от 
мартенското, където щан-
дове имаха 230 фирми, а 
асортиментът беше на 650 

компании. Сред държавите 
участнички този път бяха 
Англия, Германия, Полша, 
Чехия и Румъния. 

Двете зали на изложбе-
ния център задоволиха на-
пълно любопитството на 
архитекти, дизайнери, пред-
приемачи и специалисти 
от бранша. Бяха показани 
нови модели врати, догра-
ми и прозорци, заключващи 
устройства, санитарен 
фаянс и керамика, охрани-
телни системи, интериор-
ни бои и лакове, текстил, 
огради и корнизи, подови и 
стенни покрития и окаче-
ни тавани. Не липсваха и 
предложения в системите 
за водопровод, отопление, 

канализация, вентилация и 
електроразпределителни 
устройства.

Вратата като система за 

сигурност

Българската фирма „Со-
лид 55” показа разработка 
на врата, която може да се 
отвори чрез лицеви данни, 
безконтактна карта или 
мобилен телефон. Систе-
мата се казва Inteligent 
Protection Systems (IPS) и 
комбинира електроника и 
механика при заключване-
то. Може да се ползва и за 
индустриални сгради, и за 
частни домове, а също и 
като вход на кооперации. 

Вратата е патент на фир-
мата и е участвала в изло-
жението за информационни 
технологии CEBIT в Герма-
ния. 

Представителите на 
немската фирма Hoermann 
показаха автоматична га-
ражна секционна врата 
Renomatic със специално 
заключване, което има ме-
ханизъм срещу насилствено 
повдигане. Когато гараж-
ната врата е затворена, 
устройството за защита 
срещу отваряне се фиксира 
автоматично в направлява-
щата релса на задвижване 
и блокира веднага. Тази бло-
кировка е механична, пора-
ди което е ефективна дори 
при спиране не електроза-
хранването. 

В рамките на изложени-
ето бяха показани и врати 
със специализирано при-
ложение – автоматични 
въртящи се врати само от 
стъкло и автоматични хер-
метични врати за медицин-
ския сектор. 

Сред експонатите бяха 
и полезните за индустри-
алния и административния 
сектор бариери за интен-
зивна употреба и паркинг 
системи. 

Подови настилки – от дома 

до спортната площадка

В рамките на Българ-
ската строителна седми-
ца „Интериор” бяха експо-
нирани ламинати, паркети, 
дюшемета от естествена 
дървесина, винилови на-
стилки, изкуствени спорт-

ни треви и PVC настилки, 
доказали соята издръжли-
вост и преимущества като 
хигиена и поддръжка. Подхо-
дяща за индустриални цели 
е новата подова настилка 
Floor and more power – ин-
сталационна система за 
случаи, когато подът издър-
жа статични или подвижни 
тежки машини, съоръжения, 
мотокари и др. Представи-
телите на италианската 
фирма Mondo показаха ши-
рока палитра от настилки 
за спортни зали и открити 
спортни обекти. Сред тях 
са каучукови покрития и 
различни типове системи 
за тревни игрища. 

Прозорецът като източник 

на топлина и комфорт

Сред новостите, кои-
то бяха представени, е из-
ползването на слънчевата 
енергия за изграждане на 
автономни и енергозависи-
ми решения за задвижване 
на ролетни щори EOSUN и 
нови тубусни мотори за ро-
летни щори с най-малките 
до момента размери. 

Шесткамерната PVC 
система от профили, коя-
то е изключително ниско-
енергийна, показа фирма 
„Кьомерлинг 88+“. Нов висо-
котехнологичен материал 
с усилени влакна, използван 
в самолетостроенето, на-
мира приложение при произ-
водството на стъкла. Това 
е новата профилна система 
GENEO® и е представена 
за първи път в България. 

Изложението „Инте-

риор” предложи и много 
съвременни модели дограма 
за различни предпочитания. 
Нововъведение е решение 
за дървен профил за догра-
ма с алуминиева капачка 
от външната страна. Тя 
съчетава естетичните 
качества на дървото и из-
дръжливостта на алуминия 
и намалява необходимост-
та от периодична поддръж-
ка, която дървото изисква. 

Мястото за отдих  

и градина

 Изобилстваха решения 
за екстериора и мястото 
за отдих около дома. Ико-
номичните схеми за полз-
ване и поддържане вече са 
не по-малко важен елемент 
от удобството. Новите со-
ларни системи за басейни и 
вили позволяват бързо, лес-
но и икономично оформление 
на пространството, в това 
число и пътеките сред при-
родата около дома. Теглото 
име е 6 кг, а мощността 
0,85 кВтч/кв. м, а темпера-
турният диапазон от – 50° 
до +115°С. Бяха показани 
множество решения за ком-
форта на открито – външни 
подови настилки за градини 
и басейни, облицовки, мо-
кетни плочи и изделия от 
естествен камък, мрамор, 
гранит и др. 

Посетителите на Бъл-
гарската строителна сед-
мица „Интериор“, имаха въз-
можността не само да се 
запознаят с новостите, но 
и да намерят най-добрите 
идеи за своя дом и бизнес. 

Силвия  Радославова

Пето Балканско изложение за недвижими имоти 
BalPEx – април 2009 г.

BalPEx  се  утвърди 
като едно от най-значи-
мите събития в сферата 
на недвижимите имоти в 
Югоизточна Европа и се 
превърна в традиционно 
място за среща на про-
фесионалистите от този 
бранш. Началото на Balkan 
Property Exhibition – BalPEx, 
бе дадено с анонсиране на 
новия проект през януари 
2007 г. 

Следвайки пазарните 
тенденции, изложението 
се превърна в незаменим 
маркетингов инструмент 
на фирмите за представя-
не на продукти, проекти и 
услуги, за затвърждаване 
на пазарни позиции и тър-
говски марки. То стана 
еталон за качество, на-
деждност на информация-

та, място за провеждане 
на преговори и намиране 
на преки клиенти, както 
и източник на информация 
за професионалисти в сфе-
рата и инвеститори от 

страната и чужбина.
Основните услуги, с 

които се занимават изло-
жителите, са жилищните 
имоти за крайните потре-
бители. Водещо място в 

дейността на изложители-
те заемат също и луксоз-
ните имоти, ваканционни 
селища и комплекси, хоте-
ли, атракционни и спорт-
ни обект. Едновременно с 

това при-
състват фирми, 
чиято дейност е обвързана 
със специализирани имоти, 
офисни площи, търговски 
площи, индустриални имо-
ти и логистични центрове. 
Изложението се превръща 
в място, на което среща 
си дават професионали-
стите от този бранш. 
Покупката на имот ос-
тава на по-задна позиция, 
като бива изпреварена 
от чисто професионални 
специализирани мотиви, 
установяване на бизнес 
контакти, личен интерес. 
На изложението се откро-
яват две групи от посети-
тели, на специалисти и на 
обикновени посетители - 
потребители на услугите 
от този бранш. Те имат 

различни мотиви за посе-
щение. При първите това 
са предимно дълготрайни-
те бизнес цели – възмож-
ност за установяване на 
бизнес контакти и проуч-
ването на различни офер-
ти, а при вторите с отно-
сително по-голяма тежест 
е личният интерес и заку-
пуването на определен тип 
имот. Всяка година в бор-
бата за спечелване на кли-
енти се раждат и различни 
идеи, които изкушават по 
различен начин. На изложе-
нието тази година една от 
фирмите предлага при за-
купуването на апартамент 
безплатна почивка в Палма 
де Майорка всяко лято.

Снимки в-к „Строител“
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Изкушени от 
чалгата

Ч а лг ат а  –  з а 
едни омразна и не-
търпима, а за други 
радост и житейски 
идеал,  присъства 
най-осезателно в 
българското обще-
ство през послед-
ните  20  го дини . 
Дотолкова, че се е 
превърнала в неде-
лима част от всеки-
дневието ни – дори 
и да не искаме да я 
приемем. Постепен-
но този доста еле-
ментарен музикален 
жанр се превърна 
не само в изключи-
телно печеливша ин-
дустрия, но и в ут-
върдена ценностна 
система и стил на 
живот. Ярка, лъска-
ва, шумна, скандална 
и кичозна, чалгата е 
неизменна спътница 
на нескончаемия бъл-

гарски преход с всички социални, политически и иконо-
мически промени, които последваха от него. В нейното 
развитие по удивително откровен начин са възпети ха-
рактерните особености на родния манталитет. Заради 
всичко това тя е изключително благодатен материал 
за съвременно изкуство. Точно така мислят и организа-
торите на изложбата „Изкушението чалга”, която може 
да бъде разгледана в Софийската градска художествена 
галерия през целия месец май. 

В нея може да видите реакциите на съвременните 
български художници към тази толкова активна среда. 
Чалгата присъства в изложбата като съвкупност от му-
зика, визия, текст, история, атмосфера, конкретни съби-
тия и места – изобщо всичко, което я превърна в толкова 
важен социален фактор. Всеки от участниците в проекта 
е намерил по нещо в нея, което го е развълнувало, потре-
сло, трогнало, смутило, зарадвало и най-вече нещо, което 
го е изкушило дотолкова, че да го превърне в изкуство. 

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

Х-мен началото: Върколак

2084-та – краят на света

За разлика от досе-
гашните филми от поре-
дицата „Х-Мен”, в които 
действието се развива в 
недалечното бъдеще,  в 
„Х-Мен началото: Върколак” 
- като първа глава на сага-
та, събитията се случват 
в недалечното минало, ня-
къде през 70-те. Епичното 
действие в новата лента 
включва и връщане към ми-
нали събития отпреди 150 
години. „Искахме да над-
хвърлим очакванията във 
всяко отношение”, обобща-

ва актьорът и продуцент 
Хю Джакмън. „Не можехме 
да се ограничим просто 
като направим добър филм. 
Трябваше да е нещо мно-
го повече”, категоричен е 

той. Режисьорът Гавин Худ 
(неговият „Цоци” спечели 
„Оскар” за най-добър чуж-
дестранен филм за 2005 г.) 
ясно си дава сметка, че за 
тази цел освен с главоза-

майващи ефекти публиката 
трябва да бъде завладяна 
от историята и героите. 
Този път Върколак е част 
от екип Х – тайно военно 
формирование, съставено 
само от мутанти. В него 
влизат още неговият див 
и невъобразимо силен брат 
Саблезъб, изкусният фехто-
вач Дедпул, следотърсачът 
агент Нула, телепортира-
щият се Райт и патоло-
гично дебелият Фред Джей 
Дюкс, като всички те са ръ-
ководени от Уилям Страй-
кър. В епична битка те ще 
се изправят срещу силите, 
целящи да ги унищожат. 

„1984 ”  на  Д жордж 
Оруел безспорно е едно 
от най-дискутираните и 
влиятелни литературни 
произведения на XX век. 
В него авторът прескача 
границите на настояще-
то и моделира един свят 
в бъдещето, в който из-
образява утопичния то-
талитаризъм в цялата 
му жестокост и грозота. 

Заглавието на рома-
на на Владимир Левчев 
- „2084-та“, съвсем не е 
случайно – препратката 
към творбата на Оруел 

е очевидна. В случая оба-
че става дума за края на 
света...

Действието в книга-
та на българския автор 
се развива в недалечно-
то бъдеще. Но дали кога-
то светът е разделен на 
безсмъртни и смъртни 
хора, то е радикално раз-
лично от настоящето? 
Както се казва в Екли-
сиаст: „Каквото е било, 
пак ще бъде и каквото 
се е правило, пак ще се 
прави.” Бъдещето произ-
лиза от настоящето, а 

настоящето – от мина-
лото. Но дали това, ко-
ето мислим, че знаем за 
миналото си, не е само 
една наша фантазия? Не 
е ли и миналото, както 
ние го виждаме, продукт 
на настоящето? Проме-
няме ли го с нашето ми-
слене за него? Докато 
поставя тези въпроси, 
Владимир Левчев тър-
си отговор на въпроса 
наближава ли краят на 
света и вярно ли е било 
пророчеството на Ню-
тон (2060 г.).

Творци вдъхновяват творци
Да… Вдъхновението е 

абсолютно задължително. 
Навсякъде, по всяко време, 
за всеки – за готвача, кой-
то приготвя гозбите, за 
бизнесмена, който планира 
инвестициите си, за ши-
вачката, която крои рокля-
та, за проектанта, който 
скицира новата си сграда, 
за ученика, който подготвя 
реферат, за лекаря, който 
отдава живота си, за да 
лекува.

Вдъхновението е им-
пулс, който трябва да бъде 
уловен… и по възможност 
задържан.

В началото на април на 
една от пистите на па-
рапланеристки клуб „Лети 
независим” в Сопот кацна 
гигантска пеперуда, която 
търкаляше триметровото 
си яйце. 

Очевидци разказват, 
че на мястото било пълно 
с фотографи, които отра-
зили събитието.

Малко по-късно в лице-
то на пеперудата бил при-
познат Пламен Иванов, ди-
ректор на огнения театър 
Fireter. Иванов е забелязван 
и в други превъплъщения 

на много събития, свърза-
ни с откриването на нови 
сгради в България, по ин-
формация на вътрешни из-
точници. Сред тях са Cliff 
Luxury Complex в Албена, 
St. Toma Complex в Созо-
пол, Barchelo Hotel в Слън-
чев бряг, Mercedes Center в 
град Пловдив и др. 

За случката с мисте-
риозното появяване на 
гигантската пеперуда в 
крайна сметка виновен 
се оказа режисьорът Тони 
Петров, който заедно с 
Creative laboratory стои зад 
кампанията imPROact. Тя 
цели да провокира креатив-
ността на авторите чрез 
създаване на художествени 
и медийни произведения в 
експериментална среда – 
средата на импровизация-

та. Под мотото 
„Да вдъхновим 
творците, за 
да вдъхновят 
останалите” се 
реализират ня-
колко по-малки 
проекта. Случ-
ката в Сопот 
е вторият от 
тях. Дванайсет 
часа е продъл-
жил пърформан-
сът, придружен от специ-
ална фотосесия, в която са 
участвали фотографите 
Виолета Бабалева и Боян 
Христов, операторът Сто-
ян Велинов и шест пърфор-
мара. Визията на фотосе-
сията е изцяло подготвена 
от Пламен Иванов и се реа-
лизира на осем сцени пред 
очите на публиката. Задъл-

жителната реализация на 
творбите пред публика е 
част от философията на 
проекта.

„Каня само автори, кои-
то са отворени, познават 
нещата си добре и са ко-
муникативни”, казва режи-

сьорът и криейтив дирек-
тор на imPROact. Именно 
защото всичко се случва 
пред публиката и в по-го-
лямата си степен е им-
провизация, е необходимо 
творците да не се крият. 
Още повече, публиката е 
много тематична и специ-
ализирана, би усетила вся-
ко преиграване и иска пълен 

контакт. На фотосесията 
в Сопот дори се случило 
така, че двама от учас-
тниците в пърформанса 
били абсолютно случайни 
зрители, които след крат-
ко обучение се включили в 
кадрите с огъня.

И  д о к а т о 
всички са анга-
жирани с финан-
совата криза 
и не си дават 
сметка, че кул-
турата и изку-
ството стра-
дат най-много, 
Тони Петров с 
присъщата енер-
гия на идеалист, 
който вярва в 
неограничените 

възможности на импрови-
зацията, организира тре-
тата част на imPROact. 
Парите не са най-важното, 
но без тях не може. Сто-
личната община е стана-
ла партньор на проекта. А 
той обещава да бъде дори 
по-вълнуващ от предход-
ния. На базата на аудио-
материал аниматори ще 
трябва да направят клип, 
който носи посланието за 
намаляване на агресията 
в българското общество. 
Всички екипи участници 
ще получат конкретна 
задача, която трябва да 
се реализира за един ден. 
Монтажът ще се случва 
пред публика. Събитието 
е планирано за юни.

Силвия  Радославова

Мартин Динчев
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The EC countries will 
exchange geospatial data

Iliya Mihaylov:

Franz-Hermann Bruner, 

Director General of OLAF:

I have great respect for 
the builders. I think they are 
broad-minded people who 
are facing a lot of changes 
and difficulties which they 
should overcome. 

Most people say that 
a lot of money is earned 
in construction and there 
a re  b ig  p ro f i t s  f rom i t . 

However, very few people 
imagine the responsibility of 
construction, a responsibility 
that is borne for years ahead 
for the constructed building. 

Sport is a magic for me, 
it creates very extraordinary 
qualities of the personality. I 
engaged in sports when I was 
in the sixth grade. I started 

with track and field 
athletics and then I 
played football and 
after that I returned 
back to track and 
field athletics. I have 
learned discipl ine 
from sport as well 
as hard work, proper 
human  re la t i ons, 
hygiene.

First of all, 
the slogan is: 
“Defence of the 
EU’s f inancial 
interests”. This 
m e a n s  t h a t 
i n  c ou n t r i e s 
where Europe 
spends money 
there are prob-
lems. That is 
not a European 
problem, it is a 
common prob-
lem. In places 
where subs i -
dies are spent 
there are also 
p e o p l e  w h o 
want to misap-
propr iate the 
money. That is 
why we work 
together with all 
member states in order to defend 
our money. That is our aim also 
in Bulgaria, to work together with 
the Bulgarian authorities to put 
things in order, i.e. the adminis-
trative situation but also the prob-
lems in the judiciary….

I am always 

proud when 

there is nothing 

to investigate 

and also, when 

we have done 

something 

in advance. 

Prevention is the 

most important 

element for us.

What I think 
i s  i m p o r t a n t 
to see is that 
Bu lgar ia  has 
u n d e r t a k e n 
the cases and 
things are mov-
ing as in the 
special team of 
the chief prose-

cutor, i.e. things are moving in the 
right direction. I notice a tendency 
to get more and more information 
from Bulgaria, the approach is of 
co-operation, not of opposition – 
these are the necessary changes 
that I want to see.

Natural gas challenges 
encourage Bulgarian builders

Bulgaria can be a distributor of en-
ergy resources in Southeast Europe 
and the Black Sea region and a junc-
tion through which pass routes of the 
big gas projects Nabucco and South 
Stream and the oil pipelines Burgas-
Alexandroupolis and Burgas-Vlora. 
Our country relies also on its own 
e n e r g y 
resourc-
e s  a n d 
i n t ends 
t o  w i d -
e n  t h e 
C h i r e n 
depos i -
tory and 
t o  d e -
ve lop new de-
positories in the 
Black Sea shelf 
and the Danube 
plain. By widen-
ing and devel-
oping the infra-
structure in Bulgaria will be created 
conditions for building own trading 
platform for natural gas – a gas ex-
change which will service consumers, 
suppliers and traders in Southeast 
Europe. “The global politics of co-op-
eration and the stronger positions of 
the Bulgarian Energy Holding create 
real possibilities for fulfilling invest-
ment activities outside the country’s 
boundaries. This would ensure higher 

reliability of supplies and more com-
petitive prices of natural gas for Bul-
garian consumers,” says Stanishev.

The European directive will 
be carried out in several stages 
and is expected to be finished in 
2013. 

 
The tendencies in cadastre in 

the previous year are connected 
mainly with the fulfillment of the 
project of the World Bank for ca-
dastre and real property registra-
tion. This project was awarded by 
the Bank Office in Washington, 
D.C. as one of the best in Europe 
and Asia,” said Tsvetan Boev, ex-
ecutive director of the Geodesy, 
Cartography and Cadastre Agency.

The information system of 
the cadastre and the real prop-
erty register is the first successful 
national system on the Balkans. 
International experts compare 
it to one of the most modern in 
Europe,” said Assen Gagauzov, 
Minister of Regional Development 
and Public Works, in his welcome 
speech to the participants in the 
forum.

Tsvetan Boev, executive direc-
tor of the Geodesy, Cartography 
and Cadastre Agency

Ambitious government strategy plans to make 

our country a world gas distributor

The gas-carrying installations of Bulgaria 

are outdated and that is why the good news 

for the near future is important for builders

The projects should 

be speeded up as they 

ensure jobs for many 

people

We are looking 

for new partners from 

North Africa, 

the Middle East and 

the Caspian region

If I am not engaged with public work, I find another job. 
I cannot stay without doing something.

Bulgaria should convince 
the Europeans that it uses 
their money correctly

Under the motto “Health 
and life at work: a 
basic human right” was 
marked the World day 
for safety and health 
at work, an initiative of 
the International Labour 
Organization (ILO). This 
day is an irreversible 
part of the global 
strategy in the sphere 
of health and safety at 
work. Prevention is one 
of the main pillars of 
this strategy and the 
World day for safety 
at work – one of the 
important instruments for 
raising the information 
and culture for safe 
and decent work and 
for attaching political 
importance to the safety 
and health at work.

The right for decent and 
safe work of Bulgarian 
citizens is guaranteed 
by the Constitution of 
the Republic of Bulgaria 
. The provision of 
healthy and safe working 
conditions is a basic 
priority in the social 
policy of the Bulgarian 
government. A national 
strategy for safety and 
health at work was 
adopted, which covers 
the period from 2008 
until 2012. The main 
aim of the Strategy for 
healthy and safe working 
conditions in Bulgaria is 
to reduce accidents at 
work by 25%.

The main requirements 
of the European Union 
and the International 
Labour Organization for 
creating a unified state 
control were introduced. 
The overall control on 
observing the labour 
legislation is carried 
out by the Executive 
Agency “Chief Labour 
Inspectorate” to the 
Minister of Labour and 
Social Policy.

World 
day for 
safety 
at work
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Позволете ми да поздравя Вас и целия екип, който издава вестник „Строи-
тел”. Вярвам, че Вашият вестник ще се превърне в сигурен и надежден парт-

ньор на българските общини и ще допринесе за задълбочаване на сътрудни-
чеството между местната власт и местния бизнес. Пожелавам Ви успех!

Детелина Николова, кмет на община Добрич

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Искам да 
приветствам 
идеята на Камарата 
на строителите 
в България  за 
издаването на в. 
„Строител”!  По 
този начин идеите 
на Камарата 
ще достигат до 
максимален брой 
колеги. Ние сме 
съпричастни към 
работата на тази  
организация.

Хората четат 
вестник „Строител” 
и виждат какво 
става по света 
в условията на 
повсеместната 
криза. Те 
очакват цените 
на жилищата 
драстично да 
паднат, но това 
сигурно няма да 
стане.  Защото 
цената на стоката 
„пари” се вдига! 

Арх. Петко Йовчев, 
председател на УС на 
Камарата на архите-
ктите в България

Красимир Милушев 
строителен мени-
джър от Самоков

Двигателят на ками-
она ревеше като ранен 
звяр. Волвото, което ка-
раше дългите, извънгаба-
ритни панели за строящо-
то се хале, беше влязло 
само в капана на тесния 
вход. Шофьорът не беше 
преценил ъгъла на завоя 
и разбра, че няма да може 
да го вземе... Късно! Поло-
вината от дългия борд на 
камиона беше влязла под 
диагонал в халето. И вече 
не можеше да се продъл-
жи нито напред, нито на-
зад, защото каросерията 
се намираше на една боя 
разстояние от железни-
те траверси на входната 
арка. Шофьорът въртеше 
волана наляво-надясно, 
опитваше се да излезе 
от нелепата ситуация, 
но още повече затъваше 
в безизходицата. А беше 
стар и опитен шофьор. 
Затова техническият 
го гледаше и не вярваше. 
Чудеше се да се смее ли, 
да плаче ли. Насъбралите 
се да погледат сеир ра-

ботници вече се смееха и 
коментираха помежду си: 
„Кой му е дал книжка на 
тоя, бе?!", „Хвана го шубе-
то, гле`й как се гипсира!" , 
„Тоя още не е изтрезнял от 
снощи!"...

Шофьорът слезе от 
кабината, целият плувнал 
в пот, и псувайки, започна 
да оглежда положението. 
Двигателят боботеше на 
празни обороти. Техниче-
ският потърси с поглед 
Малкия и му кимна с гла-
ва. Той беше талисманът 
на бригадата, един луд 
хлапак, който едва вчера 
взе шофьорската книжка, 
но иначе можеше да кара 
всичко на колела, защото 
не кръв, а бензин течеше 
във вените му. Затова 
техническият му кимна да 
се качва във волвото и да 
действа. Хем за да стане 
шоу и майтап, хем за да 
оправи положението - вяр-
ваше, че хлапакът е дос-
татъчно луд да прекара 
камиона на косъм от вход-
ните колони. Малкия това 

и чакаше - скочи в оста-
вената отворена кабина и 
натисна газта. Без много 
да му мисли, нави волана 
докрай надясно и започна 
да провира камиона през 
входа. Леко, нежно, с краси-
ва грация дългата каросе-
рия премина, без да треп-
не. Малкия усещаше всеки 
оборот на двигателя и го 
укротяваше на полусъеди-
нител. Държеше волана 
сигурно и владееше всеки 
милиметър от курса на 
посоката. Камионът беше 
негов, подчинен на волята 
му. Изненадан, шофьорът 
го гледаше онемял. Брига-
дата еуфорично крещеше: 
„Минаваш, Малкия!" 

А Малкия го знаеше и 
без да му го казват. И без 
да го вижда на странич-
ното огледало. Защото 
просто усещаше с кръвта 
си и с кожата си, че мина-
ва. Макар и само на една 
боя и на един кураж раз-
стояние.

Петър Донкин

 НА ЕДНА БОЯ 

  РАЗСТОЯНИЕ...



мите на организаторите 
такава е и идеята за ра-
лито: съзнателно се цели 
дистанциране от комер-
сиални, големи меропри-
ятия като рали Дакар и 
чрез всекидневни специ-
ални задачи - влизане в 
контакт с държавите и 
хората.

Водачите определят 

сами отсечката, състо-
яща се изключително от 
второстепенни пътища. 
С Мерцедес Бенц W124 
300 TE, година на про-
изводство 1990 със 180 
PS, тимът ще премине 
за десет дена над 4000 
километра по второсте-
пенни пътища по пътя за 
Аман.

„Дали през камъни и 
трънаци, дупки по пътя, 
пясък и кал - с частите 
на Meyle Products ние сме 
подготвени за най-различ-
ни терени и климатични 
условия", каза Торстен 
Колмер.

Спонсорът на тима 
- Wulf Gaertner аutoparts 
AG, е набавил Мерцеде-
са и го е съоръжил с ре-
зервни части от негова-

та марка Meyle Products, 
между другото с лагер за 
амортисьор от т. нар. HD 
асортимент.

H D  ч ас т и т е  с а  в 
сравнение с частите на 
оригиналните произво-
дители  са подсилени, 
например чрез масивен 
материал,  по-стабилни 

са и с по-дълъг живот.
В мерцедеса са мон-

тирани освен това части 
за управление като на-
пречен лост за независи-
мо окачване, както и ох-
лаждащи елементи като 
изравнителен резервоар, 
виско-съединител и тер-
мостат, както и части 
от спирачната и амор-
тисьорната  система, 
например комплект спи-
рачни челюсти, спирачни 
дискове, амортизатори 
на кормилния механизъм и 
демпфери.

Тъй нареченото рали 
Алгой Ориент е необикно-
вено приключение за учас-
тниците от Германия и 
Европа.

Те пътуват от Южна 
Германия към Йордания 
с автомобили, които не 
трябва да са с по-висо-
ка стойност от 2000 
евро или трябва да са 
на най-малко 20 години. 
Там автомобилите ще се 
продават на търг. Постъ-
пленията ще се използват 
за построяване на учили-
ще.

Пътят на тима от 
Хамбург StepТnТTrip, със-
тоящ се от Торстен Кол-
мер (фотограф, 38) и Инга 
Вайраух (уеб дизайнерка, 
29), преминава и през Бъл-
гария. Техният автомо-
бил за ралито - Мерцедес 
Бенц W124 300 TE на поч-
ти 20 години, ще е съоръ-
жен с резервни части на 
марката Meyle Products, 
която е известна с нейния 
асортимент от подсилени 
части Heavy Duty (HD).

„Ние гледаме на рали-
то като на автомобилно 
приключение без хай-тек 
и се радваме на много 
различни срещи и прежи-
вявания с хората, които 
ще срещнем в България", 
каза Инга Вайраух. По ду-
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КАНАЛ 1

ПЕТЪК, 1 май
07:10 - За децата 10:15 - Дър-

зост и красота -  /2244 епизод/ 11:00 
- Името на моя вятър - документа-
лен филм за Теодосий Спасов 12:00 - По 
света и у нас 12:55 - Покрив - игрален 
филм /България, 1978г. 14:30 - Атлас. 
Свещената долина 15:00 - Цирк на 
бъдещето 16:05 - 13 + 16:45 - Ела-
те ни на гости - шоу спектакъл на 
дует "Ритон 18:30 - Седмо чувство 
- семейна игра 19:00 - Евърууд - тв 
филм /19 епизод/ 19:45 - Лека нощ, 
деца!. 19:50 - Златните песни 20:00 
- По света и у нас 20:30 - Тър-
жествен митинг-заря в чест на 
133-годишнината от Априлската 
епопея 21:05 - Краят на песента 
- игрален филм /България, 1970г./ 
22:35 - 50 години БНТ. 1974 22:40 
- Евровизия 2009 - клипове на пе-
сните 22:45 - Есенин - тв филм 
/4 епизод/ 23:40 - Обратно броене 
- филм за "Евровизия 2009 00:00 
- Укротяване на гнева - игрален 
филм

СЪБОТА, 2 май
07:10 - Национален календар. Св. 

цар Борис Покръстител  08:00 - За 
децата 10:15 - Всички пред екрана 
11:00 - Памет българска с проф.Бо-
жидар Димитров 12:00 - По света и 
у нас 12:25 - Бразди 13:35 - Минута е 
много - тв състезание 14:25 - Ста-
нете мой съпруг  16:35 - Уолт Дисни 
представя. 17:20 - В кадър. "Ванкувър 
- за олимпиадата и лютеницата 17:50 
- Футбол. "Черноморец" - ЦСКА 20:00 - 
По света и у нас 20:40 - 50 години 
БНТ. 1974 20:45 - Шоуто на Кана-
ла 22:00 - Номад - игрален филм 
23:55 - Евровизия 2009 00:10 - По-
лет над нощта - нощен блок 

НЕДЕЛЯ, 3 май
07:00 - За децата 10:00 - Непо-

зната земя 10:30 - Вяра и общество 
с Горан Благоев 11:00 - Неделно ма-
тине.  11:55 - В неделя с... 12:00 - По 
света и у нас 12:30 - В неделя с... 15:50 
- Световен шампионат по мотоцик-
летизъм на писта. 17:00 - ТОТО шанс 
17:30 - Спортна треска 18:00 - Фонд 
БНТ. Клуб "НЛО 18:50 - Концерт на Ал 
Ди Меола в Русе 19:50 - Златните 
песни на "Златният Орфей 20:00 - По 
света и у нас 20:40 - Привидения 
в замъка - 22:15 - Евровизия 2009 
22:20 - Шоу "Елит" - 22:50 - Нощ-
ни птици 23:50 - Булевардът на 
рома - игрален филм /Франция, 
1971г./ 00:00 - Трето полувреме 
00:45 - Една вечер в Дъблин 

bTV

ПЕТЪК, 1 май
06:00 - Детски клуб 12:00 - bTV 

Новините 12:30 - Концерт на Поли 
Паскова 14:10 - "В чест на Зигфрид 
и Рой" - шоупрограма 16:00 - "Най-
смешните животни и хора на плане-
тата 16:20 - "Приключения на четири 
лапи" 19:00 - bTV Новините - цен-
трална емисия 20:00 - "Шоуто на 
Слави. Бягство към победата" 
21:00 - "Комиците" - комедийно 
шоу 22:00 - bTV Новините  22:30 
- "Шоуто на Слави. Бягство към 
победата"  23:30 - "Моите мили 
съседи" 

СЪБОТА, 2 май
07:00 - Детски клуб Дисни. "При-

ключенията на Мики и Доналд" 10:00 
- "Огледала"  11:00 - "Търси се..." - ток-
шоу с водещи Меги и Нели 12:00 - "Гло-
бусът"  13:00 - "Сорая"  15:00 - "Монк" 
- сериал, сезон 5, еп. 15 16:00 - Доку-
ментална поредица за Лили Иванова - 
еп. 1 17:00 - "Море от любов"  18:00 
- "Сеизмограф" - 19:00 - bTV Нови-
ните. централна емисия 20:00 - 
"Ясновидци" - риалити шоу 21:00 
- "Хипнотизаторът" 22:00 - bTV 

Новините 22:30 - "Хлебния човек" 

НЕДЕЛЯ, 3 май

07:30 - Детски клуб Дисни.  09:00 
- "Сблъсък" 10:30 - "Отпечатъци" - 
коментарно токшоу с водещ Мира 
Баджева 11:30 - "Топ гиър" - автомо-
билно шоу 12:00 - "Другата България"  
12:30 - "Двама мъже и половина"  13:00 
- "Сорая" - част 2 15:00 - "Уолъс и Гро-
мит. Проклятието на заека" 16:50 - 
"Междузвездни войни. Войната на кло-
нингите" 17:20 - "Мафия!" 19:00 - bTV 
Новините - централна емисия 
20:00 - "Черният рицар" 22:00 
- bTV Новините - късна емисия 
22:30 - "Без дрехи" 23:00 - "Ше-
пот от отвъдното"  00:40 - "Да 
достигнеш скалата" - Комедийна 
драма

ПЕТЪК, 1 май
07:00 - "Здравей, България" - 

сутрешен блок на НТВ 09:30 - "На 
кафе" - предаване на НТВ 11:30 - "ВИП 
БРАДЪР. 12:00 - "Календар"  12:30 - 
"Джоуи"  14:15 - "Астерикс и Обеликс. 
Мисия Клеопатра" - с уч. на Жерар 
Депардийо, Моника Белучи, Крисчън 
Клейвиър, Клод Рич, Жерар Дармон и 
др. 16:15 - "Неизживян живот" - с уч. 
на Робърт Редфорд, Дженифър Лопес, 
Морган Фрийман, Джош Лукас, Линда 
Бойд и др. 18:15 - "Сделка или не" - те-
левизионна игра 19:00 - "Календар" 
- информационна емисия на НТВ 
20:00 - "ВИП БРАДЪР" - реалити 
шоу 21:00 - "Стани богат" - све-
товна ТВ игра 22:00 - "Забране-
на любов" - сериен филм 22:30 
- "Господари на ефира" - забавно 
предаване на НТВ 23:00 - "Ка-
лендар" - информационна еми-
сия на НТВ 23:15 - "Добрият Уил 
Хънтинг" - с уч. на Робин Уилямс, 
Мат Деймън, Бен Афлек, Мини 

Драйвър, Стелан Скарсгард, 
Кейси Афлек и др. 00:15 - "Лес-
ни пари" - тв игра 01:30 - "Едно 
момиче в Аляска" - сериен филм /п/ 
03:00 - "Календар" - информационна 
емисия на НТВ /п/ 04:00 - "Часът на 
Милен Цветков" - предаване на НТВ 
/п/ 04:45 - "Блясък" - сериен филм /п/ 
06:00 - "Страсти на леда" - сериен 
филм /п/ 

СЪБОТА, 2 май
06:00 - "Гостите на "Здравей, Бъл-

гария" - предаване на НТВ 07:00 - Ико-
ностас 07:30 - "Приказки от пожарна-
та" - детски анимационен сериал 08:00 
- "Каспър" - детски анимационен сериал 
08:30 - "Капитан Скарлет" - детски ани-
мационен сериал 09:00 - "Самурай Джак" 
- детски анимационен сериал, 2 сезон 
09:30 - "Животните представят ..." 
- предаване на НТВ 10:00 - "Манхатън 
трио" - сериен филм 11:00 - "С аромат 
на маргаритки" - сериен филм 12:00 - 
"Календар" - информационна емисия 
на НТВ 12:15 - "Пазарен навигатор" 
- предаване за икономика 12:30 - "Ми-
сия Моят Дом 13:00 - "Пълна промяна" 
- реалити шоу 14:00 - "Клюкарката" - 
сериен филм 14:50 - "Баровци" - сериен 
филм 16:00 - "Тя е пич" - с уч на Вини 
Джоунс, Аманда Байнс, Джонатан Са-
довски, Робърт Хофман, Лаура Рамзи, 
Чанинг Татъм и др. 18:00 - "Емигран-
ти" - предаване на НТВ 19:00 - "Ка-
лендар" - информационна емисия 
на НТВ 19:30 - "Темата на Нова 
20:00 - "ВИП БРАДЪР" - реалити 
шоу 21:00 - "Пълна лудница" - ко-
медийно ТВ шоу 22:00 - "Горещо" 
- телевизионен таблоид с Венета 
Райкова 23:00 - "Календар" - ин-
формационна емисия на НТВ 23:15 
- "Късметът на Слевин" - с уч. на 
Брус Уилис, Джош Хартнет, Луси 
Лиу, Морган Фрийман, Бен Кинг-
сли, Стенли Тучи и др. 01:30 - "Лесни 
пари" - тв игра 03:00 - "Календар" - ин-
формационна емисия на НТВ /п/ 04:10 
- "Великите американски олимпийци" - 

документален филм

НЕДЕЛЯ, 3 май
08:00 - "Каспър" - детски анимаци-

онен сериал 08:30 - "Капитан Скарлет" 
- детски анимационен сериал 09:00 - 
Часът на Уорнър. "Легионът на супер-
героите" - детски анимационен филм 
09:30 - Часът на Уорнър. "Х-Мен. Еволю-
ция" - детски анимационен филм 10:00 
- "Семейство Флинтстоун" - детски 
анимационен сериал 10:40 - "Клифърд - 
голямата звезда" - детски анимационен 
филм 12:00 - "Календар" - информацион-
на емисия на НТВ 12:15 - "България. раз-
личната" - предаване за туризъм 12:30 
- "Ласи" - сериен филм 13:30 - "Фанфан 
Лалето" - с уч. на Винсент Перез, Пене-
лопе Круз, Дидие Бордон, Мишел Мюлер, 
Жералд Ларош и др. 15:30 - "Легенди за 
страстта" - с уч. на Брад Пит, Антъни 
Хопкинс, Карина Ломбард, Хенри Томас, 
Джулия Ормонд и др. 18:00 - "На четири 
очи" с Цветанка Ризова 19:00 - "Ка-
лендар" - информационна емисия 
на НТВ 19:30 - "Темата на Нова 
20:00 - "ВИП БРАДЪР" - реалити 
шоу 21:30 - "Чакала" - с уч. на Брус 
Уилис, Ричард Гиър, Сидни Поатие, 
Даян Венора, Джей Кей Симънс, 
Джак Блек и др. 22:50 - "Календар" 
- информационна емисия на НТВ 
01:15 - "Седмият знак" - с уч. на 
Деми Мур, Майкъл Бийн, Юрген 
Прочнов, Питър Фрийдмън и др. 
03:45 - "Календар" - информационна 
емисия на НТВ /п/ 04:20 - "Здравей, Бъл-
гария" - сутрешен блок на НТВ /п/ 06:00 
- "Гостите на "Здравей, България" - пре-
даване на НТВ 06:30 - "Хай тек" - пре-
даване за информационни технологии 
/п/ 07:00 - Иконостас 07:30 - "Приказки 
от пожарната" - детски анимационен 
сериал

ПЕТЪК, 1 май
00:00 - Кеч: Класически мачове 

от WWF 01:00 - Футбол, Шампион-
ска лига: Полуфинал 09:30 - Футбол, 
Шампионска лига: Полуфинали 12:00 
- Снукър, Световно първенство: 
Полуфинали, пряко 15:00 - Тенис, 
WTA: Турнир в Щутгарт, пряко 16:45 
- Снукър, Световно първенство: 
Полуфинали, пряко 19:00 - "Еврого-
лове уикенд 19:30 - Тенис, WTA: 
Турнир в Щутгарт, пряко 21:15 
- Снукър, Световно първен-
ство: Полуфинали, пряко

СЪБОТА, 2 май
00:00 - "Евроголове уикенд 00:30 

- "YOZ 01:00 - Футбол, Купа на УЕФА: 
Полуфинал 09:30 - "Евроголове уик-
енд 10:00 - Тенис на маса: Световно 
първенство, пряко 12:00 - Снукър, 
Световно първенство: Полуфинали, 
пряко 15:00 - Тенис, WTA: Турнир в 
Щутгарт, пряко 16:45 - Снукър, Све-
товно първенство: Полуфинали, пря-
ко 19:30 - Тенис, WTA: Турнир в 
Щутгарт, пряко 21:15 - Снукър, 
Световно първенство: Полуфи-
нали, пряко

НЕДЕЛЯ, 3 май
00:00 - "Боен клуб" - К1 Динамит 

02:00 - Снукър, Световно първенство: 
Полуфинали 09:30 - Автомобилизъм: 
Световни серии "Рено" Белгия 10:00 
- Световен шампионат за туристи-
чески автомобили: Маракеш (квалифи-
кация) 10:30 - Тенис на маса: Световно 
първенство, пряко 13:00 - Световен 
шампионат за туристически автомо-
били: Маракеш (загрявка), пряко 13:30 
- Снукър, Световно първенство: 
Полуфинали 14:45 - Автомобилизъм: 
Световни серии "Рено" Белгия, пряко 
15:45 - Световен шампионат за турис-
тически автомобили: Маракеш, пряко 
17:45 - "Моторспорт уикенд 18:00 
- Снукър, Световно първенство: 
Финал, пряко 20:00 - Тенис, WTA: 
Турнир в Щутгарт, финал 21:30 
- Снукър, Световно първенство: 
Финал, пряко

Материалите са подготвени с любезното съдействие 
на Българската телеграфна агенция

Рали Германия - Йордания за 4-ти път през България
Автомобилизъм - Приключенско рали
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Десислава Панчева - един успешен 
български модел в Милано

Десислава Панчева е 
родена на 14.03.1982 г. в 
град Плевен. През 2000 г. 
завършва „Професионал-
на гимназия по текстил 
и облекло", специалност 
„Конструиране и модели-
ране на облеклото". След 
две неуспешни кандидат-
ствания за специалност 
„Фармация”, разочарование 
и любовно увлечение тя ре-
шава да се преориентира и 
да кандидатства „Индус-
триален дизайн" в Поли-
техническия университет 
в Милано. След интензивен 
курс от една седмица по 
италиански език, множе-
ство документи и емоции 
заминава за Милано, за да 
се яви на приемния изпит. 
Поема голям риск, тъй като 
изпитът (писмен и устен) 
е един и същ както за чуж-
денци, така и за италиан-
ци, а свободните места за 
чужденци са 30. 

По време на обучението 
си работи по специалност-
та - развива проекти за го-
леми марки като Borsalino, 
Etro, Salvatore Ferragamo, 

Hermes, Culti и др. Успява 
да се докосне до света на 
големите имена, работей-
ки за тях и участвайки в 
реализирането на идеите 
им. По време на обучени-
ето си работи на модни 
изложения като преводач 
и модел. Първата й работа 
е като модел на сватбени 
рокли. Има и множество 
предложения от фотогра-
фи и малки модни агенции 
за тестови снимки. 

Десислава посвещава 
част от свободното си 
време на изявата си като 
модел, за да подпомага и 
финансовото си състояние. 
През 2005 г. на българска 
земя участва в реализира-
нето на календар за фирма 
„Лубрика" като стилист и 
модел. Тя създава концеп-
цията на календара. Фото-
граф е Никола Борисов. 

През 2006 г. приключва 
с обучението си в универ-
ситета. Сблъсква се със 
суровата истина, че за да 
успееш в определена среда, 
не е достатъчно само да 
си добър професионалист, 

а са нужни и много контак-
ти, за да се навлезе в мод-
ната индустрия. Затова 
Деси решава още веднъж 
да се възползва от опита 
си като модел. Малко след 
това предложенията зава-
ляват. Снима се в реклам-
ни кампании за известни 
коафьори като Extrema Hair 
на Руди Мостарда, включ-
ващи печатна реклама и 
видео, излъчвани по FTV, 
презентации и ревюта за 
Ferre, Exte, Shiro, Patrizia 
Pape, Escada и др. По съ-
щото време се запознава 
с италианския фотограф 
Лука Патроне. Той оценя-
ва нейната артистична 
креативност в областта 
на дизайна и заедно създа-
ват поредица от снимки 
и рекламни материали за 
елитни италиански клубо-
ве. Същата година съвсем 
случайно Десислава попада 
в една от големите модни 
агенции в Милано - Major 
Model Managament, откъде-
то й предлагат договор за 
работа. Започват с тесто-
ви снимки и кастинги. Един 

от първите тестове е с 
френски фотограф за ко-
микса „Валентина“, който й 
донася първия голям успех - 
участие в международната 
кампания на италианския 
бирен магнат Peroni, Nastro 
Azzurro. Кампанията включ-
ва календар, късометражен 
филм и тв реклама, показа-
на в повече от 10 страни 
по цял свят. 

Деси участва в реклам-
ни кампании и ревюта за 
италиански дизайнери, сни-
мат я светила в модната 
фотография. През май 2008 
г. е специален гост на „Па-
рад на модата“, провеждан 
в Плевен всяка година, по 
покана на Георги Ангелов, 
както и рекламно лице на 
колекцията на Светла Ди-
митрова, главен дизайнер 
на дизайнерски център 
„Ариес Уникат”. (Дими-
трова е нейна леля, от нея 
Деси е наследила таланта 
и страстта към изкуство-
то.). В Милано Десислава 
работи и за младата и та-
лантлива дизайнерка Дрина 
Пашова.

Снимка Личен архив

Стартира гласуването за най-красива 
абитуриентка на Dir.bg и Astella Atelier!

Професионална фо-
тосесия с рокли на 
Astella, грим от Фани 
и прически от салон 
„Мода Натали” засне-
ха 5-те финалистки 
в конкурса на Dir.bg и 
Astella Atelier. Ани Гу-
сийска,  Благовеста 
Цакова, Габриела Бори-
сова, Елена Ангелова 
и Лилия Стефанова се 
почувстваха истински 
фотомодели в профе-
сионалното фотограф-
ско Hammer Studio пред 
обективите на фото-
графите Георги Божи-
ков и Георги Стоев. Бъ-
дещите абитуриентки 
заплениха екипа, който 
работи с тях, със своя-
та точност, дързост, ам-
биция и красота. Петте 
момичета стигнаха до тук 
след оспорван кастинг, в 
който взеха участие над 
150 абитуриентки от ця-
лата страна.

Потребителите на Dir.
bg ще решат коя да бъде 

победителката 
в конкурса „Най-
красива абиту-
риентка” чрез 
гласуване в най-
големия българ-
ски интернет 
портал. Тя ще 
спечели уника-

лен дизайнерски тоалет 
от Astella Atelier с дизайнер 
Аля Милу-
шева – но-
сител  на 
„Златната 
и г л а ”  з а 
ди з ай нер 
на 2008 г. 

и официален дизайнер на 
конкурса „Мис България”. И 
още - празнична прическа 

за голямата вечер, 
създадена специално 

за нея от салон „Мода 
Натали”, вечерен грим 
от Фани и фотосе-
сия в Hammer Studio. 
Видеоматериали от 
всички нейни щастли-
ви моменти ще бъдат 
излъчени в Life.dir.bg! 
И какво по-подходящо 
за най-красивата аби-
туриентка от звезд-
на компания – кавалер 
на нейния бал ще бъде 
очарователният изпъл-
нител Oрлин Павлов! 
Орлин ще придружи 
принцесата на бала до 
ресторанта, в който 
ще се състои нейната 
незабравима звездна 
вечер !  Гласуването 
протича на уеб адрес 
www.bal2009.dir.bg и ще 
продължи до 12:00 ч. на 
08.05.2009 г., когато 

ще бъде обявена победи-
телката.



24 СТРОИТЕЛ БЛЯСЪК петък, 1 май 2009 

Специално от Брюксел за в. „Строител” – Росен Алексиев

Съвременната световна опера има своята 
примадона – българката Дарина Такова

Когато говорим за 
изкуство, всеки от нас 
свързва думата с едни 
от най-популярните й 
значения: рисуване, те-
атър, кино, литература. 
Става ли дума за изку-
ство, не можем да бъдем 
безразлични към операта. 
За да разберете това из-
куство, което е преживя-
ване, еликсир за душата 
на човек, е нужно да я по-
чувствате със сърцето 
си. Операта е изкуство, 
което, ако ви завладее 
от самото начало, оста-
ва вечно у вас. Операта 
може да вдъхнови всеки, 
който непредубедено се 
остави на нейните про-
изведения, създадени от 
велики композитори като 
Росини, Моцарт, Белини, 
Верди, Пучини и др. Опе-
рата ражда и създава 
творци, които остават 
вечни с имената си в ней-
ната история. Българ-
ското присъствие в опе-
рата е особено значимо. 
Тя е с традиции, които са 
непреходни. В близкото 
минало имаше български 
артисти, които просла-
вяха името на родината 
ни, но това далеч не е 
достатъчно, защото има 
толкова много таланти, 
които очакват да бъдат 
открити. В днешно вре-
ме  оп ерн и те 
а р т и с т и  с е 
стремят да за-
пазят традици-
ите от векове 
насам. Можем 
да  кажем,  че 
всяко едно тя-
хно изпълнение 
е  допълнение 
към безкрайния 
пъзел от обра-
зи и внушения. 
Именно поради 
тази причина 
смятам, че Бъл-
гария е в лоно-
то на това ве-
лико изкуство, 
като дава на 
света талан-
ти, които не могат да бъ-
дат подминати с лекота. 
Имах невероятното удо-
волствие да се докосна до 
един световен български 
талант и творец. Един 
невероятен човек и прия-
тел, с когото е истинско 
удоволствие да бесед-
ваш. Това е известната 
българска оперна певица 
Дарина Такова. 

Истината е, че от-
давна  преди  да  имам 
щастието да я позна-
вам лично, задочно сле-
дях цялата италианска и 
световна преса, в която 
присъствието на името 
й е неизменно, наред с 
имената на много съвре-
менни италиански оперни 
изпълнители. 

Може би всичко е ка-
зано за нея, може би не, но 

припомням само части от 
биографията на чаровна-
та Дарина, която е роде-
на в София. Тя е израсна-
ла и възпитавана в духа 
на музиката и изкуство-
то още от ранна детска 
възраст. Впоследствие 
музикалните педагози 
откриват невероятния 
й глас и след завършва-
нето на СМУ „Любомир 
Пипков” тя се озовава в 
Българската държавна 
консерватория. Може да 
се каже, че кариерата й 
е повече от успешна и 
развитието й на творец 
следва естествения си 
ход. Няма да е грешно, 
ако спомена, че Дарина в 
момента е най-добрата 
и талантлива българска 
оперна певица. Тя печели 
слава на световна звезда 

и е доказала, че е така-
ва с гастролите си в цял 
свят по най-престижни-
те оперни сцени. Несъм-
нено ролята, с която се 
свързва тази очарова-
телна дама, е на Виолета 
в „Травиата", както сама-
та тя е казвала в редица 
интервюта и репортажи, 
отразяващи динамична-
та й кариера. Образът 
на Виолета е „партия на 
младостта, която тряб-
ва да се пее от добра 
певица и хубава жена”. 
Можем със сигурност 
да твърдим, че тя има и 
от двете по много. През 
2006 г. на закриване на 
„Салона на изкуствата” 
заради нея пристигат 
двама италиански опер-
ни певци - Стефано Секо 
и баритонът Франко Ва-
сало, които й партнират 
в „Травиата” от Верди. 
Дарина Такова е особено 
прецизен и фин човек. Ис-
крящият й артистизъм 
помага бързо да бъдат 
счупени всякакви ледени 
прегради в отношени-
ята с хората. Може би 
заради невероятния си 
талант и характер тя е 
предпочитан артист от 
известните диригенти 
Рикардо Мути, Клаудио 
Абадо, Зубин Мета. Кога-
то подготвях материала, 
разбира се, прочетох дос-
татъчно критика както 
от италианските жур-
налисти, така и от дру-
ги чуждестранни медии. 

Дарина навсякъде е по-
срещана радушно. Имах 
възможността да гледам 
и слушам нейно изпълне-
ние на запис в „Танкред” 
от Росини. Операта бе 
представена на Festival 
Maggio Musicale Fiorentino 
в Обществения театър 
във Флоренция, Италия. 
Изпълнението на Да-
рина може да ви спре 
дъха. Италианската 
преса пише за този 
случай:

„В ролята на своята 
героиня Дарина Такова 
е просто великолепна. 
Нейното присъствие и 
интерпретация е пси-
хологически сложна и 
контрастира там, къ-
дето прекрасно създа-
ние като нея желае да 
бъде заобиколено от 
всички хора, които са 
склонни към покаяние и 
са готови да напуснат 
земния живот заради 
красотата й.” 

В своята кариера 
Дарина сътрудничи с 
оркестри, театри и 
музикални институ-
ции като Академия ди 
Санта Чечилия, Щат-
сопера в Байерн, Опе-
рата в Кралство Мо-
нако, Concertgebouw в 
Амстердам, Deutsche 
O p e r а  в  Б е р л и н , 
Donizett i  фестивал в 
Бергамо, Ковънт Гар-
дън в Лондон, Театър 
Champs Elysee в Па-
риж, Карнеги Хол в Ню 

Йорк, Teatro Alla Scala в 
Милано, Teatro dell'Opera 
в Рим, Teatro Regio в То-
рино и др. Главните роли, 
в които може да бъде ви-
дяна Дарина, са на Лучия 
ди Ламермур, Лукреция 
Борджия, Ан Болейн, Ма-
рия Стюард, Семирамида, 
също така като Кралица-

та в „Златното петле” 
от  Ри м с к и - Кор с аков, 
сестра Констанс - диа-
лози Des Carmelites, Дона 
Елвира „Дон Жуан” в Рим, 
Маргарита във „Фауст” в 
Ню Йорк. Списъкът с ней-
ните изяви може да бъде 
продължен, както и без-
бройните публикации от 
журналисти и критици, но 
за съжаление липсата й 
на българска сцена е от-
чайващ факт, който до-
казва и липсата на заин-
тересованост от страна 
на българската културна 
общност да толерира 
присъствието на българ-
ка, завладяла световна-
та сцена. Това, което ми 
направи особено впечат-
ление в един български 
форум относно отноше-
нието на българските є 
фенове, е изявлението на 
мъж, който заявява: „Зара-
ди красотата и таланта 
на Дарина съм готов да 
откажа дори цигарите”... 
Аз пък мога да бъда да-
леч по-критичен, защото 
именно в критиката към 
всеки един от нас се раж-
да борбата към по-голямо 
усъвършенстване и раз-
витие. Моето сравнение 
е по-скоро с това на една 
друга известна личност 
в областта на оперното 
изкуство – американка-
та от италиански про-
изход – Анна Мофо. За 
читателите на нашия 
вестник предлагам това 
блиц интервю с една на-
истина велика грандама 
на световната опера, с 
още един „български ше-
дьовър” в лицето на Да-
рина Такова.

БЛИЦ

Основната част от твоя харак-
тер? - Силата!

Големият ти недостатък? - Да 
вярвам на другите.

Какво те привлича най-много 
в един мъж? – Когато е безопасен 
дори за себе си!

При жената? – Интелигентност-
та!

Човекът, от когото ще приемеш 
съвет в труден момент? - Моят 
„спътник” в живота.

Твоят идеал за щастие? – Много 
романтика: любов и да бъда обичана.

За какво съжаляваш? - Не мога да 
отделя и да посветя цялото време 
на дъщеря си!

Най-щастливият ден в живота 
ти? - Раждането на дъщеря ми!

Какво те натъжава? - Аз съм 
оптимист, не мога да кажа кога и в 
кой ден може да се случи.

От какво изпитваш най-много 
страх? – За времето, когато трябва 
да спра да пея.

Любим град? – Рим.
Любим цвят? – Всички.
Любимо цвете? – Роза.
Какво може да те изкуши най-

много? – Не мога да устоя на слад-
кишите!

Любимо ястие? – Това, което 
приготвя майка ми!

Какво обича да пие Дарина? – 
Шампанско.

Най-красивият спомен? – Аз съм 
щастлива жена, имам много хубави 
спомени, за да избера само един!

Най-тъжният? – Както съм каз-

вала и преди. Трябва да се гледа 
към бъдещето с оптимизъм дори 
и в тъжните моменти на самота, 
които често спохождат нас, певци-
те! Те не трябва да ни отчайват, а 
трябва да реагираме решително!

Когато става 
въпрос за лъжа? – 
Никога!

Любим автор? – 
Шекспир и Габриел 
Гарсия Маркес.

През свободно-
то си време оби-
чаш? – Да гледам 
филми...

П о с л е д н и я т 
филм, който гле-
да? – „Клеопатра" 
с Елизабет Тейлър, 
велика класика...

Любим актьор? 
- Колебания между 
Джак Никълсън и 
Робърт де Ниро... 
не мога точно да 
избера!

Любима певи-
ца? – Мария Калас, 
Монсерат Кабайе, 
Джоан Съдърланд.

Ако трябва да 
промениш нещо 
в тялото си, как-
во  ще бъде то? 
– Нищо, аз съм си 
добре така и се ха-
ресвам.

Какво мразиш 
най-много? – Не-

честността!
Какво е моментното ти настро-

ение? – Прекрасно!
Какъв е девизът ти? – Искай и 

ще получиш!


