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и Разлог. Почти 
всички в послед-
ните години са 
търсили и нами-
рали реализация 
там. Това време 
обаче отминава 
и според Ганджов 
е време всички 
случайни играчи 
на пазара, за ко-
ито строител-
ството е било 
хоби или начин 
за бързи печал-
би, въобще да ги 
няма. 

270 фирми са реги-
стрирани в Областно-
то представителство 
в Благоевград. За ре-
гиона, който обхваща 
само Пиринския край, 
според председателя на 
Областното предста-
вителство инж. Георги 
Ганджов, строителите 
тук са твърде много. 
Още повече че само 74 
са членовете на Камарата. Реал-
но фирмите са се нароили най-ве-
че заради сериозния бум на стро-
ителството в близките Банско 

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО – БЛАГОЕВГРАД

Разговор с 
инж. Георги Ганджов 

на стр. 12-13

Отсяват „дивите” 
фирми

Елица Илчева

Доц. Георги Линков: 
Ние, земните Жоровци, можем 
само да пазим честта на 
светеца. Св. Георги е един, 
ние, земните Жоровци, би 
трябвало да правим всичко 
възможно да защитаваме 
честта на името и с това да 
се доближаваме до светеца, 
без никога да бъдем светци. 
Ако успеем в тези си усилия 
да победим себе си, значи 
излизаме победители.
В живота си съм се опитвал да постигна именно 
това - да побеждавам себе си. Доколко съм успял, ще 
казват хората около мен. Аз се чувствам като човек, 
който е имал шанса и възможността да се реализира 
професионално и лично в среди, в които съм се чувствал 
добре, които са ме стимулирали и помагали. Повече от 
това човек не би трябвало да иска от себе си. на стр. 10

Нова отсечка на метрополитена за Деня на Европа

Президентът на Република България Георги Първанов приема военния парад по случай 6 май - Деня на храбростта и Българската армия

Нова отсечка от софийското 
метро тръгва днес. Трасето от 
„Младост" до станция „Юнак“ е 
с дължина 5,7 км и се пуска за 

9 май - Деня на Европа, съобщи 
кметът на София Бойко Бори-
сов.  Той допълни, че Европей-
ската инвестиционна банка се 

е съгласила да финансира девет 
кръстовища на две нива в сто-
лицата на стойност 250 млн. 
евро. Тази година общината е 

предвидила 10 млн. лв. за отчуж-
дителни процедури за разшире-
ния на булеварди.

на стр. 2

Снимка Камен Влахов



Срещу сградата на 
УАСГ, където се намира 
офисът на редакцията на 
в. „Строител”, в последни-
те дни бяхме свидетели 
на усилените работи по 
завършването на метро-
станция „Стадион „Васил 
Левски”. Новото трасе до 
„Младост" (дължина 5,7 
км), което столичани по-
лучават като дар за Деня 
на Европа, има пет стан-
ции. През февруари, когато 
столичният кмет Бойко 
Борисов заедно с премиера 
Сергей Станишев инспек-
тираха строителството 
на подземната железница, 
стана ясно, че финализира-
нето на новото трасе ще 
стане факт в предвидения 

от проектантите и стро-
ителите срок. Към края на 
годината подземната же-
лезница ще свърже източ-
ния и западния край на сто-
лицата, където са и двата 
огромни жилищни квартала 
„Младост" и „Люлин".

А  днес  огромните 
входове от булевардите 
„Драган Цанков" и „Евло-
ги Георгиев" ни водят 
към единствения вести-
бюл. В станция „Стадион 
„В. Левски” няма нормални 
стълби за пътниците, а 
само аварийни за еваку-
ация. За сметка на това 
обаче има по цели три ес-
калатора на перон. Заради 
преминаването на тунела 
под Перловската река са-

мата станция се на-
мира на 22 метра под 
земята.

Заради голямата 
дълбочина над нея ще 
има подземен паркинг 
на три нива за около 
400 коли. Впечатле-

ние прави осветлението, 
което е вградено в реди-
ци вдлъбнати кръгове над 
двата перона. Във вести-
бюла има красиви куполи, 
през които през деня влиза 
слънце. 

Строежът излиза по 
около 21 млн. лева на ки-
лометър. За сравнение 
- в парижкото и лондон-
ското метро километъ-
рът е 60-80 млн. евро, а 
в атинското – по около 
100 млн. евро на киломе-
тър. По новия участък на 
софийското метро ще се 
движат мотриси с три 
вагона. В композицията 
ще могат да пътуват над 
1000 души.
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ЦЕНАТА НА ХЛЯБА

Бай Асан е кофражист на близкия 
строеж. Добър майстор е, хвали го тех-
ническият, окото му може да замести 
дългата водна терзия. Занаята кофра-
жистът е прихванал в… рудника. Дълги 
години потомственият миньор от Рудо-
зем е отговарял за подпорите в най-дъл-
боката мина на Балканския полуостров. 
Работното му място е било на 710 м 
под земята и дотам се е стигало с един 
раздрънкан огромен подемник, който все 
пак се е движел с по-голяма скорост от 
трамвай №7 по „България”. 

С този трамвай всяка сутрин бай 
Асан се отправя към работното си мяс-
то на строежа под Витоша. Пътува и си 
мисли за своите си работи, и за Горубсо 
- единствената стабилност в родния му 
край по време на криза. Редовно плащаха 
заплати, безплатна храна преди слизане 
в забоя. След смяната – изкъпан и изпран, 
миньорът отново минава през работни-
ческия стол. Миньорският труд все пак 
е друг труд, мисли си бай Асан. Слизаш на 
710 м под земята с оглушително скърца-
щия асансьор, останал още от времето 
на първите петилетки. Ушите ти нищо 
не чуват, защото са заглъхнали. И под 
ботушите ти шест часа поред „джвака” 
20 см кал и тиня, а във врата ти посто-
янно валят едни едри противни студени 
капки…

Мисли си и за двете нивички нависоко 
в южните склонове на Родопите, с които 
сега стопанката му сама се справя. Не че 
е много работа! Едната е с размери 11 на 
5 метра, другата е по-малка. Цифрите са 

точни, няма печатна грешка. На тях от-
глеждат и продават прочутите „смолян-
ски” картофи от… Рудозем. И изхранват 
децата си.

Днешното работно място на ро-
допчанина е много по-голямо от двете 
му ниви, събрани заедно, нещо, което в 
Родопите не може и да стане. От кота 
10, където днес ще прави кофража за ар-
матурата и изливането на поредната 
плоча, столицата се вижда като на длан. 
Особено приятни са златистите отбля-
съци на кубетата на храма „Александър 
Невски”. Палейки първата цигара за деня, 
майсторът подканя момчетата да започ-
ват работа. Цялата бригада са земляци и 
се разбират без думи.

Както и тогава, когато на рекулти-
вираната земя на хвостохранилището 
прибраха първото родопско жито. Бай 
Асан никога не е жънал, не знае какво е 
това сърп, но първия хляб, който тогава 
стопанката му омеси, занесе и постави 
до статуята на миньора пред управле-
нието на мината. Ей така, за Бог и Ал-
лах да простят живите и затрупаните 
в шахтите. 

Добре е, че довчерашният миньор, 
днешният майстор кофражист, и мом-
четата му знаят цената на хляба. Не-
зависимо дали се намират на 710 м под 
земята, или на кота 10 на строежа под 
Витоша.

За „Тухла четворка“ - 
Георги Сотиров

Тухла четворка

В община Стара За-
гора са разработени 26 
проекта по национални и 
европейски програми на 
обща стойност 78 282 
262 лв. Одобрени са 12 
проекта на обща стой-
ност 14 248 638 лв. Спе-
челените проекти по ОП 
„Регионално развитие” са 
за ремонт на пътя с. Ка-
лояновец–с. Ловец за бли-
зо 5 млн. лв., „За децата 
на Стара Загора – с отго-
ворност и любов” за близо 
6 млн. лв., както и „Елек-

тронна платформа за 
обмен на най-добри прак-
тики и развитие на реги-
онален туризъм” за около 
300 000 лв. Партньори по 
този проект са Община 
Сливен, Община Лариса 
(Гърция) и департамент 
Ла Дром (Франция).

Освен по оператив-
ните програми Община 
Стара Загора работи по 
програма ФАР и по други 
национални програми. По 
проект „Красива Бълга-
рия” е одобрено проект-

но предложение 
за  ремонт на 
Дом за възраст-
ни с физически 
увреждания на 
стойност 1 млн. 
лв.

По програма 
ФАР ще се осъ-
ществява проек-
тът „Подобрява-
не и изграждане 
на техническата 
инфраструктура 
на Индустриална 
зона - с. Еленино, 
на обща стой-
ност 1 420 383 
евро.

О б щ и н а т а 
съдейства  на 

местните обществени 
организации да кандидат-
стват по европейски про-
грами, като в много от 
случаите участва в про-
ектите им като партньор 
или им предоставя писма 
за подкрепа за техните 
инициативи. Условието 
за кандидатстване и фи-
нансиране на местните 
неправителствени орга-
низации е да са спечелили 
и да изпълняват проект 
по европейска или нацио-
нална програма

Съдействие по 
европейски програми

Националният център 
за опазване на обществе-
ното здраве извърши оцен-
ка на здравния риск от 
използването на цимент 
с наднормено съдържание 
на хром VI. Поставено е 
искане към Агенция „Мит-
ници” да уведомяват съот-
ветната РИОКОЗ за всеки 
внос на цимент от трети 
страни.

Пр ов ер е н и  с а  67 3 
обекта. В търговската 
мрежа на областите Бла-
гоевград, Бургас, Ямбол, 
Кърджали, Кюстендил, 
Пазарджик, Пловдив, Смо-
лян, София-град и Хаско-

во е установено наличие 
на количества цимент, 
внос от Турция. В част от 
пратките са констатира-
ни завишени количества 
на хром VI. За констати-
рани нарушения са дадени 
18 предписания, спрени са 
от реализация на пазара 9 
партиди и са съставени 3 
акта. Взети са 10 проби за 
анализ, които са изпрате-
ни в акредитираната лабо-
ратория.

При констатиране на 
несъответствие в доку-
ментацията и при уста-
новяване на наднормено 
съдържание на хром VI в 

цимента конкретната 
пратка няма да се допуска 
за свободно обращение, а 
съгласувано с органите на 
РИОКОЗ ще се дава ново 
допустимо митническо на-
правление.

 Обсъдени са мерки за 
създаване на временен ре-
жим до окончателното из-
ясняване на въпроса, както 
и предстоящите действия 
за защита на вътрешния 
пазар от внос на цимент 
от трети страни, неот-
говарящ на европейските 
стандарти и изисквания и 
опасен за здравето на по-
требителите. 

Оценка на здравния риск

Нова отсечка  
на метрополитена  
за Деня на Европа

Снимки Камен Влахов
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През 2008 г. Румяна 
Нейкова спечели златен ме-
дал в дисциплината 2000 м 
скиф от Олимпиадата в Пе-
кин, спечели го заради ка-
чествата си на спортист 
и волята да тренира… дори 
в крайно лоши условия – ба-
зата в Ковачевци, в която 
Нейкова се е готвила, мух-
лясвала и се рушала, защо-
то нямало пари за ремонт. 

„По-добре късно, откол-
кото никога”, тази сентен-
ция кореспондира отлично 
с плановете на държавата 
за строителството на 
нови спортни бази и съоръ-
жения. Предизборно или не, 
няма значение… спортът 
страда прекалено дълго и 
е крайно време нещо да се 
промени. 

По-голямата част от 
спортните бази се сто-
панисват от общините, 
това са между 80-85%, по 
данни на Държавната аген-
ция за младежта и спорта 
(ДАМС). Една част от 
тях са публична общинска 
собственост, а другите 
- частна общинска. Об-
щините от своя страна 
са автономни в управле-
нието. Около 10-15% от 
всички спортни обекти в 
България са ведомствени 
и са собственост на Ми-
нистерството на отбра-
ната, Министерството 
на вътрешните работи и 
Министерството на обра-
зованието.

Малък е процентът на 

спортните бази, които се 
намират под прякото упра-
вление на ДАМС, коменти-
ра Румен Кисьов, ръководи-
тел на дирекция „Държавна 
собственост” в агенцията. 
Всяка година с участието 
на агенцията се подпо-
магат 30-50 ремонта на 
спортни бази. Това става 
от бюджета на ДАМС, а 
средствата са в рамките 
на 2-5 млн. лв. Наредба 1 
към Закона за физическото 
възпитание и спорта поз-
волява това съфинансира-
не. 

Оказва се обаче, че и 
правителството е про-
явило загриженост към 
състоянието на базите. 
Има план да бъдат напра-
вени сериозни инвестиции 
в два обекта. Първият от 
тях е антидопинг център, 
който да бъде акредити-
ран в световен мащаб. Той 
ще бъде финансиран от 
държавния бюджет, като 
за целта целево са отпус-

нати 6-7 млн. лв.
Кисьов разказва, че от 

миналата година се работи 
по този проект. Центърът 
ще бъде построен в София, 
в района на Дианабад, а ам-
бицията е да се превърне 
в регионален. Процедура-
та за изграждането му е 
проведена и финализирана 
преди две седмици. По план 
са предвидени строител-
но-монтажни дейности с 
доставка и монтаж на апа-
ратура. Всички те трябва 
да приключат до края на го-
дината и той да заработи. 

Другият голям проект, 
който е приет на полити-
ческо ниво още миналата 
година, е да се построи 
голяма многофункционална 
зала в района на 4-ти ки-
лометър в София. За тази 
зала е проведен проек-
тантски конкурс, в който 
са участвали няколко меж-
дународни екипа. Проек-
тът, по думите на Кисьов, 
е сериозен, тъй като изис-

кванията са за 9-14 хил. се-
дящи места. Нито една от 
фирмите не ги е удовлет-
ворила, според зададените 
параметри, но са били по-
ощрени три проекта, без 
да се излъчи победител. Те 
са получили по 10 хил. лв. 

Още не е ясно какъв ще 
е бюджетът на този про-
ект, защото няма одобрен 
план. Ориентировъчно една 
такава зала струва 50-60 
млн., споделя Кисьов. Той 
изразява надеждата, че 
още следващата година 
строителството трябва 
да започне. За целта преди 
две седмици е взето реше-
ние от ДАМС да се направи 
нов конкурс за пълен инже-
неринг, който да ползва за 
основа трите поощрени 
проекта. „След два месе-
ца може да имаме и побе-
дител, който да започне 
строителство”, казва още 
той. Проектът обаче няма 
как да мине без междуна-
родно участие, защото 
такъв тип съоръжения са 
твърде мащабни и е необ-
ходимо да се ангажират 
тесни специалисти. 

Що се отнася до бъл-
гарските фирми, те тряб-
ва да очакват обявление по 
реда на Закона за общест-
венитея поръчки. Информа-
ции за всички предстоящи 
дейности се публикуват 
и на сайта на ДАМС www.
youthsport.bg/cgi-bin/s.cgi. 
„Отворени сме за публич-
но-частно партньорство, 
специализацията на фир-
мите не е задължителна, 
но е добре да са работи-

ли в посока изграждане на 
строителни съоръжения”, 
казва Кисьов. 

Общините в България 
са най-отговорни за със-
тоянието на спортните 
бази и съоръжения, а то 
може да се определи с една 
дума - „лошо”. Разбира се, 
има и градове като Варна 
и Сливен, където админи-
страциите са изключител-
но активи и дълготрайни-
те спортни материални 
активни са най-добри, по 
думите на Кисьов. Той не 
пожела да коментира кои 
са градовете с най-окаяни 
бази и съоръжения, но апе-
лира общините да заделят 
по-сериозни средства за 
спортна инфраструктура, 
необходими са сериозни 
инвестиции, за да има тя 
добър облик и функционал-
ност.

Категоризация и админи-
стриране на спортните 
бази 

Ролята на ДАМС в ре-
гулацията на спортните 
бази не е авторитарна. 
Както вече стана ясно, 
по-голямата част от тях 
са пряко управлявани от 
общините. Все пак аген-
цията е органът, който 
провежда държавната 
политика в областта на 
спорта. Нито един спор-
тен обект не може да 
промени статута си, без 
това да е съгласувано с 
агенцията, такива запит-
вания досега не са били 
разрешени, по думите на 

ръководителя на дирекция 
„Държавна собственост”, 
освен в някои села, които 
са практически обезлюде-
ни и няма необходимост 
от спортни бази. 

В момента тече ка-
тегоризиране на спорт-
ната инфраструктура, 
за да може тя да влезе в 
законите, както е в целия 
Европейски съюз. Това ще 
окаже положителен ефект 
върху целия процес на мо-
дернизацията им. Засега 
е създаден само регистър 
на спортните бази, като 
ведомствена комисия про-
дължава да минава и да 
прави оценка на състояни-
ето им. 

В момента в България 
има много зали и съоръже-
ния, но те са в много ниска 
категория, и държавата 
не може да кандидатства 
за големи състезания. Ки-
сьов не е оптимист, че не-
щата ще се случат бързо, 
но казва, че все отнякъ-
де трябва да се започне. 
Ако нещата се развият 
в благоприятна посока и 
строителният бизнес ще 
може да се възползва от 
това, трябва само пове-
че политическа воля или 
предприемачески дух, дори 
в условията на висок риск 
за инвеститорите. Най-
добър, разбира се, би бил 
вторият вариант, част-
ната инициатива е до-
казала по-високи нива на 
ефективност. Спортните 
бази, които се управляват 
от частни дружества, са 
в най-добро състояние.

Силвия  Радославова

Състоянието на спортните бази в България е далеч от 
международните стандарти

Увеличиха нотариалните такси
Правителството одо-

бри изменения в три та-
рифи: за нотариалните 
такси към Закона за нота-
риусите и нотариалната 
дейност; за държавните 
такси, събирани от Аген-
цията по вписванията, и 
за таксите, събирани от 
съдилищата, прокуратура-
та, следствените служби 
и Министерството на пра-
восъдието. Целта е те да 
бъдат актуализирани в съ-
ответствие с икономиче-
ските условия в страната.

Минималната нотари-
ална такса за издаване на 
нотариален акт ще стане 
30 лв., вместо досегаш-
ните 15. Устният правен 
съвет при нотариус скача 
от 3 на 8 лв., а писмената 
консултация - съответно 
от 6 на 15 лв. Връчването 
на нотариалната покана 
ще струва 20 лв. Връщане-
то на предадени за съхра-
нение документи и книжа, 
както и обявяването и 
връщането на саморъчни 
завещания става 10 лв. 
вместо досегашните 6. 
Също толкова ще се дъл-
жат и за удостоверяване 
съдържанието на частни 
документи без определен 

материален интерес. Дру-
ги промени предвиждат 
таксите за извършване на 
констативни нотариални 
актове за собственост 
на земеделски земи, гори 
и земи от горския фонд, 
на поправки в тях, както 
и на договори за добро-
волни делби на земедел-

ски земи и гори да бъдат 
20 лв. „Завишаването на 
таксите няма да се отра-
зи осезаемо на реалните 
доходи на населението. 
Статистиката показва, 
че и след увеличаването 
им нотариалните такси 
у нас остават най-ниски-
те в Европа”, съобщиха 

от правителствената 
пресслужба.

Изменението на та-
рифата за нотариалните 
такси ще влезе в сила на 
1 юли 2009 г. „Нотариални-
те такси не са променяни 
повече от десет години. 
През това време всичко в 
страната се увеличи, само 

н а ш и т е 
такси бяха 
съ щ и т е ” , 
каза Дими-
тър Танев, 
председа-
тел на Но-
тариална-
та камара. 
Той обясни увеличението с 
голямата отговорност на 
нотариусите, както и със 
значителното нарастване 
на разходите в нотариал-
ните кантори. „Благодаря 
на Камарата на строите-
лите и лично на г-н Симеон 
Пешов, че защити увели-
чението на нотариалните 
такси, разбира се, при ус-
ловие че не се увеличават 
много и че ще изградим 
информационна система, с 
която да гарантираме пра-
вото на собственост и да 
насърчим инвестициите в 
имоти”, добави председа-
телят на Нотариалната 
камара.

По-съществени са про-
мените, свързани със съби-
раните такси за извърш-
ване на удостоверявания 
с материален интерес 
(сделки с движимо и не-
движимо имущество). Тези 
промени са свързани и със 
създадената от нотари-
усите в България информа-

ционна система, която ще 
дава възможност за всеоб-
ща справка на територия-
та на цялата страна във 
връзка с предотвратява-
нето на двойни и тройни 
продажби. 

На 5 лв. се увелича-
ва таксата за полагане 
на Апостил (специална 
заверка на документи, 
предназначени за ползва-
не в чужбина), събирана 
от Министерството на 
правосъдието. Свидетел-
ството за съдимост на 
лица, родени в чужбина и 
пребиваващи в България, 
също става 5 лв., а изда-
ването на разрешение за 
извършване на дейност с 
нестопанска цел от чуж-
денци у нас - 20 лв.

От 2 на 1 лв. намалява 
таксата за неприсъствена 
справка, предавана чрез от-
далечен достъп до информа-
ционната система по чл. 7 
от Закона за кадастъра и 
имотния регистър.

Държавата ще инвестира в два големи спортни обекта

Сегашни цени

до 100 лв. 15 лв.

от 101 до 1000 лв. 15 лв. + 1,5% за горницата над 100 лв.

от 1001 до 10 000 лв. 28,50 лв. + 1% за горницата над 1000 лв.

от 10 001 до 50 000 лв. 118,50 лв. + 0,5% за горницата над 10 000 лв.

от 50 001 до 100 000 лв. 318,50 лв. + 0,2% за горницата над 50 000 лв.

над 100 000 лв. 418 лв. + 0,1% за горницата над 100 000 лв.,
но не повече от 3000 лв.

Нови цени

до 100 лв. 30 лв.

от 101 до 1000 лв. 30 лв. + 1,5% за горницата над 100 лв.

от 1001 до 10 000 лв. 43,50 лв. + 1,3% за горницата над 1000 лв.

от 10 001 до 50 000 лв. 160,50 лв. + 0,8% за горницата над 10 000 лв.

от 50 001 до 100 000 лв. 480,50 лв. + 0,5% за горницата над 50 000 лв. 

от 100 001 до 500 000 лв. 730,50 лв. + 0,2% за горницата над 100 000 лв.

над 500 000 лв. 1 530, 50 + 0,1%, но не повече от 6000 лв.

Нотариалните такси според материалния 
интерес при сделките

Данните са взети от сайта на Нотариалната камара

Мариана Георгиева



„В условията на иконо-
мическа криза най-адек-
ватно е поведението на 
бизнеса и това е една 
от основните причини за 
по-мекото й проявление”, 
каза Митко Димитров – 
директор на Икономиче-
ския институт при БАН 
по време на дискусия за 
състоянието на българ-
ската икономика.  Той 
направи анализ на пове-
дението на всички за-
интересовани страни в 
тази ситуация и добави, 
че банките също реаги-
рат от гледна точка на 
своите интереси. „Те ста-
наха много по-внимател-
ни при отпускането на 
кредитите, но не правят 
достатъчно за улеснява-
не на кредитирането за 
добрите техни клиенти”, 
обясни Димитров. По от-
ношение на действията 
на държавните институ-
ции той отчете, че няма 
особен напредък в борба-
та с корупцията. „Това не 
е само политически, со-
циален и етичен проблем, 
корупцията е и икономиче-
ски проблем. Тя се оценява 
като фактор за забавяне 
на развитието”, коменти-
ра Димитров. Той направи 
извода, че въпреки всичко

кризата не се развива спо-
ред най-песимистичните 
очаквания

По думите на Гарабед 

Минасян от секция „Мак-
роикономика” на Иконо-
мическия институт при 
БАН за финансово-иконо-
мическата криза има и 
вътрешни фактори. „Това 
са лошо функционираща-
та институционална и 
административна среда, 
която позволява същест-
вуването на корупционни 
практики и провеждането 
на мащабни спекулативни 
действия на различните 
видове пазари. „Могат 
да се различат 4 основни 

кризисни сектора: стро-
ителство и операции с 
недвижимости; преки чуж-
дестранни инвестиции; 
износ; туризъм”, обясни 
Минасян. Като необходи-
ми антикризисни мерки 
той посочи на първо мяс-
то премахването на вся-
какви търкания с Европей-
ския съюз, защото това 
влияе негативно както 
на директните финансо-
ви постъпления, така и 
на чуждестранните ин-
вестиции. По думите му 

е необходимо повишаване 
качеството на институ-
циите и на ефективност-
та на тяхното функцио-
ниране. 

Татяна Хубенова от 
секция „Международна 
икономика” направи ана-
лиз на външнотърговска-
та дейност в последните 
месеци. Тя отчете като 
положителен факта, че е 
нараснал износът ни за 
Казахстан, Виетнам, Ин-
донезия, Египет и Иран. 
„Това са страни, които са 

в периферия-
та на глобал-
ната криза и 
са снабдени с 
добра ликвид-
ност”, обясни 
тя. По думите 
й обаче рязко 
е намалял из-
носът ни за 
Китай,  Син-
гапур, Индия 
и някои араб-
с к и  с тран и 
и обобщи, че 
като цяло де-
фицитът на 
тъ р гов с к и я 
баланс нара-
ства. 

Налице е спад 
на преките 
чужди инве-
стиции,

това каза 
Искра Балкан-
ска – научен 
секретар на 
Института. 
„Преките чуж-

ди инвестиции в строи-
телството са спаднали с 
близо 42%. Най-засегнати 
от кризата са секторите, 
в които преките чужди ин-
вестиции са били най-зна-
чителни, а това са именно 
операциите с недвижими 
имоти, финансовото по-
средничество и строи-
телството”, обясни тя.

Според Васил Цанов 
от секция „Макроиконо-
мика” кризата влияе нега-
тивно върху всички пара-
метри на пазара на труда, 

особено върху заетостта 
и безработицата. По ду-
мите му за последните 
три месеца от миналата 
година броят на заетите 
по трудово правоотно-
шение е намалял с 2,5%, а 
като най-силно засегнат 
сектор той посочи стро-
ителството – намалени-
ето е с около 7%, следван 
от шивашката, дърво-
обработващата и хими-
ческата промишленост. 
„Трябва да се подчертае 
обаче, че в тези данни 
има сезонен елемент, кой-
то също оказва влияние”, 
обясни Цанов и прогнози-
ра, че макар и плавно

параметрите на пазара  
на труда ще се влошават

Според Пламен Чипев 
от секция „Икономика на 
фирмата” кризата се раз-
вива в дълбочина, което 
означава, че няма да бъде 
кратка и че ще е необхо-
дим период за излизане от 
нея.

Икономистите не се 
ангажираха с конкретни 
прогнози как ще се раз-
вие тя занапред, защото 
според тях това е едно 
обществено явление, не-
говият резултат зависи 
много от действията на 
институциите и на об-
ществото. Те обаче бяха 
категорични, че е необхо-
дим строг мониторинг на 
кризата и че проблемите 
трябва да се обсъждат, 
за да се стига до правил-
ни решения.
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Митко Димитров – директор на Икономическия институт при БАН:

В условията на криза бизнесът 
реагира най-адекватно

Мариана Корчакова

Мариана Георгиева

Новата сграда е по-
строена изцяло със сред-
ства на МВР върху парцел 
с площ 3300 кв. м, дарен 
миналата година на Ми-
нистерството от Общи-
на Пловдив, съобщиха от 
пресцентъра на МВР. „По-
строяването й е част от 
една мащабна програма 
на българското правител-
ство, насочена към подо-
бряване на капацитета 
на полицията”, заяви ми-
нистърът на вътрешни-
те работи Михаил Миков 
по време на официалното 
откриване. По думите му 
в годините на финансова 
криза средствата, заделе-
ни от държавата, са необ-
ходими и нужни за една по-
силна и добре оборудвана 
технически полиция.

Постройката е на че-
тири етажа, като общата 
й застроена площ е 3400 
кв. м. В нея има помещения 
за полицейско задържане, 
стаи за свиждане, за раз-

пит и за разпознаване. Тя 
е съобразена с междуна-
родното и националното 
законодателство, както и 
с европейските стандар-
ти. В основното й крило 
са изградени 40 работни 

помещения, приемна за 
гражданите и самостоя-
телно обособена дежурна 
част. Непосредствено до 
него е построен и админи-
стративен център за об-
служване на гражданите. 

В него са звената, свърза-
ни с издаването на доку-
ментите за самоличност, 
с контрола на общоопас-
ните средства и безопас-
ността на движението. 
Изградена е и конферент-

на зала със 120 места.
Пето РПУ в Пловдив 

обслужва район „Тракия”, 
както и селата Ягодово 
и Крумово с прилежащите 
им землища. На терито-
рията му живеят около 80 
хил. жители. По думите на 
кмета на Пловдив Славчо 
Атанасов „новата сграда 
е достойна за труда на на-
шата полиция”.

Започна строител-
ството на нова сграда 
и на 2-ро РПУ на МВР в 
Стара Загора, обявиха от 
пресслужбата на вътреш-
ното ведомство. Първата 
копка направиха минис-
търът на вътрешните 
работи Михаил Миков, ди-
ректорът на ОД на МВР 
- комисар Тончо Михайлов, 
и кметът на града проф. 
Светлин Танчев. „Второ-
то районно управление на 
МВР в Стара Загора не е 
подарък, а необходимост 
– каза министър Миков, – 
необходимост да се оси-
гурят по-добри условия 
за работа на полицаите, 

необходимост обществе-
ността да получава по-
качествена и достъпна 
услуга в областта на си-
гурността. Новата сгра-
да ще струва 4 995 000 
лева, осигурени от капи-
таловите разходи на МВР. 
Срокът за завършването 
й е 24 месеца. Второ РПУ 
в Стара Загора ще об-
служва кварталите „Же-
лезник”, „Три чучура”, „Три 
чучура-север”, „Казански”, 
„Лозенец” и „Македонски”. 
То ще се грижи за реда и 
сигурността и на вилни-
те зони Седми километър 
и Черния мост, както и 
на населените места за-
падно от Стара Загора. 
Предвижда се създаване-
то на 2-ро РПУ в града на 
липите да има преванти-
вен ефект по отношение 
на битовата престъп-
ност, наркоразпростра-
нението, опазването на 
обществения ред и да 
спомогне за повишаване 
на сигурността на граж-
даните.

Откриха новата сграда на 5-о РПУ на МВР в Пловдив

Искра Балканска – научен секретар на Икономическия институт при БАН, Татяна Хубенова-секция 
„Международна икономика”, Гарабед Минасян - секция „Макроикономика”, и Митко Димитров – директор на 
Икономическия институт

Министърът на вътрешните работи Михаил Миков по време на официалното откриване на 
новата сграда

Снимка Камен Влахов
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Областният управител на Габрово:

Строителните фирми трябва 
да се обединяват

Г-н Тодоров, да запо-
чнем от най-болната 
тема за строителния 
бранш – какви са ваши-
те наблюдения, засегна 
ли сериозно световна-
та икономическа криза 
строителните фирми от 
Габровска област, как им 
се отразява тя и забеляз-
ва ли се спад в строител-
ството?

Няма как да не се за-
бележи. Това е един от 
най-засегнатите бран-
шове в цялата страна, а 
Габровска област не пра-
ви изключение. Този спад 
се обуславя от пазара за 
недвижими имоти, съот-
ветно и инвестиционният 
климат е нарушен.

Въпреки това в Га-
бровска област се реали-
зират доста мащабни ин-
фраструктурни проекти.

Основно усилията на 
кметовете на четирите 
общини в Габровска об-
ласт – Габрово, Севлиево, 
Дряново и Трявна, са на-
сочени към подобряване 
на инфраструктурата. В 
това число имам предвид 
полагането на нова път-
на настилка, ремонт на 
действащи пътни учас-
тъци и се стигне до тра-
диционните пролетни те-
кущи ремонти, които са 
характерни за всяка една 
област. Акцентът според 
мен трябва да падне върху 
усилията, които кметове-
те на четирите общини 
влагат в писането, канди-
датстването и изпълнени-
ето на проекти.

В този смисъл според 
вас достатъчно и добре 
ли се възползва мест-
ната власт от възмож-
ностите, които дават 
оперативните програми 
на Европейския съюз за 
подобряване на град-
ската инфраструктура 
– както пътна, така и 
свързана с рехабилита-
цията на съществуващи 
сгради?

За да коментираме 
това, което се прави в 
момента, трябва да си 
кажем какви са възмож-
ностите като капацитет 
за подготовка на един про-
ект. Тъй като първо под-
готовката на проектната 
документация, а след това 
и изпълнението на самия 
проект си е доста тежка 
работа. Затова, в зависи-
мост от готовността на 
всеки един екип в чети-
рите администрации, във 
времето различно се сти-
га както до печеленето на 

проекти, така и до тяхна-
та реализация. Не ми се 
иска да обявявам кои са 
шампионите в печелене-
то на проекти, а по-скоро 
можем да кажем, че в една 
от общините имаше сери-
озно забавяне. Подадените 
проекти са най-вече по 
Оперативна програма „Ре-
гионално развитие”. Смя-
там, че през следващите 
години при изпълнението 
на тази мярка местната 
власт ще има възможност 
да разгърне своя потенци-
ал. Това от своя страна 
е една добра възможност 
за работа на местни и 
въобще на българските 
строителни фирми. Тук 
ми се иска да акцентирам 
върху втория много важен 
момент, който е свързан 
с темата за финансовата 
криза. Част от големите 
проекти както по Опе-
ративна програма „Реги-
онално развитие”, така 
и по „Околна среда”, ще 
изискват много сериозен 
потенциал и капацитет 
от самите строителни 
фирми. Още от минала-
та година заявявах неед-
нократно, че поединично 
фирмите трудно могат 
да се справят и затова 
съвсем естествено те 
трябва да се опитат да 
намерят допирните точки 
помежду си, за да могат в 
тази ситуация да си бъ-
дат взаимно полезни чрез 
различни форми като кон-

сорциуми или други обеди-
нения, да кандидатстват, 
да имат по-голяма тежест 
и като човешки ресурс, и 
като технически капаци-
тет, за да отговорят на 
изискванията. Искам да 
ви кажа, че реалността 
да се намесят чужди фир-
ми е много голяма. Това е 
един здравословен начин, 
който би могъл да се ока-
же печеливш. Парите са 
ясни – те ще влязат по 
европейските програми, 

но от собствениците на 
строителни фирми зависи 
вече да проявят необходи-
мата съобразителност, за 
да участват и да излязат 
с по-добри резултати в 
това време на криза. Кол-
кото до усилията на мест-
ната власт, те са предви-
дили сериозни ремонти и 
на учебни заведения, и на 
други обществени сгради.

Дайте конкретни при-
мери за спечелени про-
екти по оперативните 
програми в областта на 
строителството в Га-
бровска област.

Община Севлиево на-

пример е подала проект 
по „Регионално развитие” 
на стойност близо 10 млн. 
лева за подобряване на 
градската среда, но той 
все още не одобрен. Ста-
ва въпрос за изграждане 
на парк за отдих, спорт 
и развлечение в бившата 
местност Казармите. 
Проектът е подаден през 
януари и е по програма „По-
добряване на физическата 
среда и превенция на ри-
ска”. По ОП „Регионално 

развитие” Община Габрово 
вече е спечелила три про-
екта. Първият е „Подобря-
ване на социалната инфра-
структура и качеството 
на социални услуги на хора-
та в неравностойно поло-
жение – принос към устой-
чиво развитие на община 
Габрово” и е на стойност 
1 537 459 лв. Проектът е 
с продължителност 18 ме-

сеца. Вторият 
е на стойност 
1 602 702 лв. и 
е свързан с по-
добряването 
на културната 
инфраструк-
тура. Третата 
разработка е 
за 5 492 732 
лв., а целта й е 
осигуряването 
на ефективна, 
общодостъпна 
и модерна об-
разователна 
инфраструк-
тура за устой-
чивото разви-
тие на община 
Габрово. Дря-
н о в о  с ъ щ о 
има спечелен 

проект по ОП „Регионално 
развитие”. Той е по прио-
ритетна ос „Местно раз-
витие и сътрудничество”. 
Става дума за саниране, 
вътрешен ремонт, рекон-
струкция на отоплението 
и вертикална планировка 
на бази „Детелина”, „Иг-
лика” към детска градина 
„Детелина” и детски ясли 
– Дряново. Този проект 
трябва да се реализира за 
15 месеца и е на стойност 
942 481 лева.

Това е много добре, 
но докъде стигна онзи 
проект, свързан с над 
100-годишната мечта на 
габровци, който би про-
менил инфраструктур-
ния и икономическия об-
лик на цялата област, а 
именно изграждането на 
тунел под връх Шипка?

Много  се  надява х 
това, което през месец 
май ще стане факт, да 
беше станало по-рано. 
Това е появата най-после 
на обявата за инвести-
торски интерес към този 
стратегически за Бълга-
рия обект.

Нека да припомним на-
кратко историята, свър-
зана с този обект, който 
по думите на специали-
стите би бил най-удобна-
та пътна връзка между 
Севера и Юга в страната 
ни. През колко етапа пре-
мина тази дългогодишна 
битка и докъде стигна?

Предисторията пре-
мина през няколко етапа. 
Последните по-актуални 
са от началото на 90-те 
години, когато са праве-
ни проучвания от япон-
ски инвеститори. Тогава 
обаче парите, които бяха 
предвидени за тунела под 
връх Шипка, бяха пренасо-
чени към реализирането 
на софийското метро. 
Всъщност оттогава в 
продължение на повече 
от 10 години се спекули-
раше с тази тема. Сега, 
когато има обединение 
за тази идея от различни 
институции, включително 
и от политически партии, 

резултатите няма как да 
не дойдат рано или къс-
но. Разговорите за това 
започнаха през февруари 
2007 г. Миналата година 
поредният и важен етап 
беше срещата с минис-
търа на регионалното 
развитие Асен Гагаузов, 
на която стана ясно, че 
има желаещи да правят 
този тунел. Дотогава в 
публичното пространство 
вървеше тезата, че няма 
кой да инвестира, тъй 
като сумата се струва-
ше голяма на държавата. 
Сега обаче има политиче-
ска воля за реализирането 
на този проект и макар и 
със сериозно закъснение, 
трябва да отбележим, че 
обявата за инвеститор-
ски интерес към изграж-
дането на тунел под връх 
Шипка вече е пусната за 
подготовка във в. „Фай-
неншъл Таймс” и тези дни 
трябва да бъде върната 
за одобрение от Нацио-
налната агенция „Пътна 
инфраструктура”. Цената 
за публикуване на обява 
във „Файненшъл Таймс” е 
около 8-9 хил. евро, а без-
платно ще бъде пусната 
и в интернет изданието 
на този вестник. Отдел-
но 1000 евро ще струва 
публикуването й в бъл-
гарски всекидневници. 
Следващата много важна 
стъпка ще бъде свързана 
със самата процедура по 
изпълнението на проекта. 
Към момента имаме заяве-
но желание за участие от 
страна на чешката фирма 
„Метростав”. Имахме ня-
колко срещи с техни пред-
ставители, включително 
и този за България. След 
тези срещи те изпратиха 
писма за намерения как-
то до Министерството 
на регионалното разви-
тие, така и до НАПИ и мен 
като областен управител, 
в които беше представена 
схемата, по която ще бъде 
финансиран този проект.

Не намирате ли за ин-
тересен факта, че точно 
инвеститорите трябва 
да подбутват държавата 
за такива големи инфра-
структурни проекти и 
едва ли не те да са иници-
аторите за реализиране-
то на подобни мащабни 
разработки?

Не бих казал, че те са 
инициаторите, а ще се 
върна към този формат, в 
който присъстват и поли-
тици, и администратори, 
и представители на непра-
вителствения сектор. По-
скоро те бяха основният 
двигател, за да може този 
процес да се задвижи с да-
леч по-голяма скорост.

Областният управител на Габрово Светлозар Тодоров

Мариана Димитрова Светлозар Тодоров 
е завършил специ-
алността „Админи-
стративен и здравен 
мениджмънт“. От 1989 
до 1998 г. е работил 
в сферата на здра-
веопазването, а след 
това – като журна-
лист. 
Правителството 
определи Светлозар 
Тодоров за областен 
управител на Габрово 
през октомври минала-
та година. Тогава от 
поста беше освободен 
Цветан Нанов заради 
избирането му за член 
на Надзорния съвет на 
Националната агенция 
„Пътна инфраструк-
тура”.

Стратегически обекти могат да се печелят само от консорциуми, казва Светлозар Тодоров
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В Костинброд стартира 
българският завод на Weber 

Недалеч от столица-
та, в индустриалната 
зона на гр. Костинброд, 
една от най-големите 
световни корпорации 
Saint Gobain откри новия 
завод на една от своите 
водещи фирми. Weber е 
световен лидер в произ-
водството на смеси за 
строителната индустрия 
и предлага всеобхватна 
гама от решения за стро-
ителство и реновиране. 

Заводът в Костинброд 
ще бъде с годишен произ-
водствен капацитет от 
100 хил. тона. Производ-
ствената и администра-
тивната част са разпо-
ложени на площ от над 30 
дка. 

Събитието беше ува-
жено от министър-пред-
седателя на България 
Сергей Станишев, който 
преряза символичната 
лента заедно с г-жа Сне-
жана Семова, управител 
на „Сейнт Гобен Вебер 
България”, и г-н Оливие 
Луанси, генерален деле-
гат на корпорацията за 
България, Турция и Румъ-
ния. 

Новият завод за сухи 
строителни смеси из-
ползва изцяло екологична 
модерна производстве-
на технология. Произ-
водственият процес не 
включва вода и водни ре-
сурси, а всички отпадъчни 
материали изцяло се ре-
циклират. Европейските и 
световните еконорми се 
спазват по традиция във 
всички предприятия на 
френския концерн. Модер-
ните решения са част от 
стратегията на групата 
Saint Gobain, която рабо-
ти с над 200 универси-

тета и изследователски 
лаборатории по света и 
всяка година въвежда по 
300 нови патента.

„Фактът, че продук-
цията на новия завод ще 
бъде насочена изцяло към 
местния пазар, е още една 
заявка за сериозното от-
ношение и присъствие на 
компанията в българска-
та икономика”, каза г-жа 
Снежана Семова. 

Инвестицията в новия 
завод за сухи строителни 
смеси на „Сейнт Гобен Ве-
бер България” надхвърля 
10 млн. лв., а в началния 
етап на производство-
то ще бъдат разкрити и 
много нови работни мес-
та.

„Новият завод ще ни 
позволи да разширим про-
дуктовите гами, които 
предлагаме на българския 
пазар с цел да покрием 
всички нужди на стро-

ителния пазар. Ние ще 
продължим успешната си 
стратегия да представя-
ме иновативни строител-
ни решения, разработени 
специално за местния 

пазар, които ще са от из-
ключителна полза както 
за строителните специ-
алисти, така и за всеки 
един от крайните потре-
бители, и то на наистина 

конкурентни цени. Горди 
сме, че във време на све-
товна икономическа криза 
„Сейнт Гобен Вебер Бълга-
рия” не се страхува да ин-
вестира в развитието на 

българската икономика. 
Възможността да откри-
ем нови работни места в 
трудни времена като днес 
ни прави щастливи и уве-
рени, че оставяме важен 
отпечатък в икономиката 
на България”, сподели г-жа 
Семова.

„Сейнт Гобен”  има 
свои предприятия в Ру-
мъния, Турция и Сърбия. 
Компанията набляга на 
т.нар. развиващи се па-
зари, защото вярва, че 
кризата няма да продължи 
безкрайно дълго”, каза г-н 
Томас Росак, регионален 
мениджър на Weber за Из-
точна Европа. 

Плановете за новия 
завод са цялата продук-
ция да се реализира на 
българския пазар. 

К рас и м и р  Ку нчев, 
кмет на община Костин-
брод, изрази задоволство-
то си от реализираната 
инвестиция в своята 
община. Той сподели, че 
само преди две години се 
е срещнал за първи път с 
представителите на „Ве-
бер България”, които про-
учвали възможностите да 
направят капиталовложе-
ние в района. Той е про-
следил различните етапи 
и е приятно изненадан 
от добрата организация 
и възможността да бъде 
домакин на нов и модерен 
завод. 

Weber ще продължат 
да инвестират на родна 
територия, стана ясно 
на пресконференцията, 
организирана при откри-
ването на новия завод в 
Костинброд. Компанията 
ще наблегне на нови ре-
шения и продукти в своя 
бранш. Само за миналата 
година са представени 
повече от 20 нови за бъл-
гарския пазар продукта. 

Дария Захариева

Компанията „Сейнт Гобен” е основана през 1665 
г. в едноименното парижко предградие с декрет на 
Краля Слънце Луи XIV. Първоначално бъдещият много-
национален и разнороден като дейности концерн е 
малък цех за стъкло. Компанията и до днес произ-
вежда и предлага стъкло за европейския и световния 
пазар и е сред лидерите в този сектор. С течение 
на времето освен стъкло в дейността на бъдещия 
промишлен гигант влизат производството на строи-
телни смеси, изолации, чугунени тръби, абразивни ма-
териали и много други изделия за строителството. 

През годините фирмата се разраства, като 
включва в себе си нови подразделения, за да се стиг-
не до днешната многонационална корпорация „Сейнт 
Гобен”, част от която е компанията Weber. На българ-
ския пазар Weber  предлага топлоизолационните си 
системи, продукти за саниране на фасади, интери-
орни мазилки, лепила за плочки, хидроизолации, инду-
стриални подове и общи строителни разтвори. 

Мащабите на Weber са сериозни – тя развива 
бизнеса си в над 35 държави с продажби от 2,1 млрд. 
евро за 2008 г. и в нея работят повече от 10 хил. 
души. До момента Weber има 230 завода по света. 

Търговското представителство на Weber „Тера-
нова” стартира дейността си на българския пазар 
от 2001 г. През 2004 г. „Сейнт Гобен Вебер България” 
ЕООД е регистрирано като дъщерно дружество и 
открива първата си складова база в София.

В началото на 2009 г. „Вебер България” отвори 
нов завод за сухи строителни смеси в индустриална-
та зона на Костинброд.  

Снимки Камен Влахов

Общ изглед на 
завода за сухи 

строителни смеси в 
Костинброд

Министър-председателят Сергей Станишев, Снежана Семова - управител на "Вебер България", Оливие Луанси, генерален 
делегат на корпорацията за България, Турция и Румъния

Гостите оставят отпечатъци от ръцете си върху мостри на Weber
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Малък „Анфийлд“ 
строят в Нова Загора 
„Ливърпул“ предлага да инвестира в школа за наши футболни 
таланти, общината обещава да ангажира български фирми

Легендарният ан-
глийски „Ливърпул" ще 
строи своя футболна 
школа в Нова Загора, 
в която ще тренират 
наши таланти. През 
май емисари на отбора 
ще посетят българския 
град и тогава трябва 
окончателно да ста-

не ясно бъдещето на 
футболната академия. 
Основите на голямото 
начинание бяха положе-
ни миналия октомври 
по идея на омбудсмана 
на Нова Загора Мишо 
Бахов. От общината 
обещават за строи-
телството на акаде-
мията да ангажират 
български фирми.

„Първата копка” на 

сензационния договор 
за сътрудничество 
между 25-хилядното 
градче и 5-кратния ев-
ропейски първенец бе 
положена в началото 
на март. Тогава край 
река Мърси, където 
навремето проходиха 
великите „Бийтълс”, на 
посещение бе делега-
ция начело с кмета на 
Нова Загора Николай 

Грозев, който е готов 
да отпусне терени за 
сграда и почивна база 
за бъдещата академия. 
Твърди се, че спорт-
ният комплекс щял да 
представлява едва ли 
не умалено копие на 
стадиона на „Ливърпул" 
- светинята „Анфийлд". 

Преговорите от 
английска страна се 
водят от Фил Кара-

гър, баща на футболи-
ста Джейми Карагър. 
„Голямата ни цел е да 
построим академия на 
„Ливърпул” в нашия град. 
Сигурен съм, че ще ус-
пеем, защото и двете 
страни имат огромен 
интерес", заяви Николай 
Грозев, който вече се е 
срещал с кмета на гра-
да на „Бийтълс” Стив 
Родърам. 

СРЕЩУ ОБЩИНАТА В ПЕТРИЧ ЩЕ 
ИЗРАСНЕ МОДЕРЕН КОМПЛЕКС

На мястото на бившия Битов ком-
бинат в Петрич срещу сградата на 
общината ще бъде изграден модерен 
комплекс с хипермаркет „Билла”. Инве-
ститор е собственикът на „Авалон” 
Николай Влахов. Според идейния про-
ект многофункционалната сграда ще 
има подземен гараж за 60 автомобила, 
16 апартамента, търговски обекти. В 
бъдещия комплекс ще се помещава биз-
нес център, в който ще бъдат поканени 
известни международни фирми. Стой-
ността на инвестицията ще е около 8 
млн. лв. Проектът ще бъде реализиран 
за срок от 2 години. Петричката фирма 
„Стройком” вече е разчистила терена 
за новото строителство. 

1,5 МЛН. ЛВ. ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА 
СТАНЦИЯ В КУРОРТА „КАМЧИЯ”
Около 1,5 млн. лв. струват започ-

налите проучвания за модернизация на 
пречиствателната станция в курор-
тния комплекс „Камчия”. Предвижда се 
капацитетът на съоръжението да се 
увеличи от 28 на 100 хил. еквивалент жи-
тели. Ще се въведат технологии за от-
страняване на азота и фосфора. Новите 
мощности ще пречистват отпадните 
води и на съседните села. Модернизация-
та трябва да приключи до три години. 
Тогава с пълен капацитет ще заработи 
и руският детски летен лагер за 1200 
деца, в който правителството на Русия 
налива 150 млн. евро. 

СВЕТОВНАТА БАНКА НАЛИВА  
В ЯЗ. „НЕЙКОВЦИ” КРАЙ ТРЯВНА

В края 
на май ще 
бъде напра-
вена първа-
та  копка , 
която ще 
постави на-
чалото на 
изграждане 
на  язовир 
„Нейковци" 
край Тряв-
на. Парите 
за  строи -
телството 
на обекта 
са осигурени от Световната банка. 
Параметрите на договора все още се 
уточняват, затова не може да бъдат по-
сочени сроковете за изпълнение и раз-
мера на средствата за финансиране. С 
построяването на язовир „Нейковци" ще 
бъде решен болният проблем с водоснаб-
дяването на Трявна, където през послед-
ните години почти всяко лято се въвеж-
да режим за ползване на вода за битови 
нужди при продължително засушаване.

Регионалното министерство плани-
ра изработване на проект за построя-
ване и на язовир „Мокра Бяла" край Сев-
лиево. Очаква се ведомството да задели 
не по-малко от 500 хил. лв. за проектира-
не на водоема. 

РАЗЛОГ С ГОТОВ ПРОЕКТ ЗА 
ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА СЕЛО БАНЯ

Община Разлог внесе в МОСВ про-
ект „Подобряване на цялостния во-
ден цикъл на с. Баня, община Разлог, и 
изграждане на ПСОВ" на стойност 12 
336 543 лв. Проектът включва изграж-
дането на пречиствателна станция за 
битови отпадни води в село Баня за 6000 
еквивалент жители и рехабилитация и 
доизграждане на канализационната и 
водопроводната мрежа в с. Баня. 

С реализирането на проекта 90% 
от канализационната мрежа в с. Баня 
ще бъде изградена, като успоредно с 
нея ще бъде подменена и част от водо-
проводната мрежа. Проектът включва 
изграждане на около 1,780 км нова кана-
лизационна мрежа и рехабилитация на 
1,460 км водопроводна мрежа. 

4 компании готови да дълбаят тунела под Шипка
4 компании имат готов-

ност да инвестират в тунела 
под Шипка. Кметът на Габрово 
Томислав Дончев е уведомил 
транспортния министър Пе-
тър Мутафчиев за проявения 
интерес. Ако това се препо-
твърди, НАПИ може да подгот-
вя тръжната документация за 
прокопаването на тунела, каза 
министърът в Габрово. 

Наскоро представители 
на чешката компания „Метро-
стаф” обсъдиха там възмож-
ностите за строеж на тунел 
под Шипка. В програмата „Ста-
ропланински проходи”, която е 
разработена в Министерство-
то на транспорта, тунелът е 
със статут на приоритетен 
обект. Известно е още, че 
това е 100-годишна мечта на 
габровци. 

През 2010 г. може да продъл-
жи пък изграждането на запад-
ния обходен път на Габрово, тъй 
като е необходимо да се плани-

рат средства за изграждането 
му и това може да стане в бю-
джета за следващата година. 
Министър Мутафчиев инфор-
мира, че освен направения рабо-
тен проект на околовръстното 
има и оценка на въздействието 
на околната среда. „Поех анга-
жимент да се направи всич-
ко възможно в рамките на 2,5 

години пътят да бъде 
реализиран”, каза още 
Мутафчиев. Ще бъдат 
проведени разговори с 
изпълнителния дирек-
тор на НАПИ Янко Ян-
ков и министъра на фи-
нансите за финансова 
подкрепа на агенцията 
за започване на проек-
та. Според него обаче 

околовръстният път не бива да 
се включва в концесионна про-
цедура, тъй като там ще тряб-
ва да бъде въведена тол так-
са, и допълни, че трябва да се 
търси начин строителството 
да се финансира от държавата, 
за да може да бъде в интерес 
на хората.

Още по темата на стр.5

Елица Илчева

Министър Петър Мутафчиев

Делегация от Нова Загора посети 
славната трибуна Коп на футболната 
светиня „Анфийлд", чието умалено 
копие може да изникне в северната част 
на Горнотракийската низина



8 СТРОИТЕЛ ЕКОЛОГИЯ петък, 8 май 2009 

Тома Белев:
Не мога да не приема 

разговор с представител 
на в. „Строител” поради 
общото между професи-
ите на строителите и 
лесовъдите природоза-
щитници. И двете гилдии 
работим за бъдещето – 
резултатите от нашия 
труд ще съществуват 
дълго след като нас вече 
ни няма. И създаденото 
от строителя, и посаде-
ното от лесовъда са види-
ми за всеки от общество-
то, независимо дали днес 
го определяме като успех 
или неуспех, всеки гражда-
нин може да си каже мне-
нието, като го види. И 
накрая, както строители-
те, така и ние, от админи-
страциите на защитени-
те територии, работим 
съобразно действащата 
законова уредба. Както 
строителната фирма не 
може да започне градеж, 
без проектът да отгова-
ря на общия и подробен 
у с т р о й с т в е н 
план, на изисква-
нията на  закона 
за устройство 
на територията 
и т.н., така и аз 
не мога да си поз-
воля да наруша  
плана за управле-
ние на парка „Витоша”, 
който е приет от МС. В 
него  всички дейности са 
строго регламентирани 
и в този смисъл   Вито-
ша е по-добре защитена, 
отколкото националните 
паркове. Забранено е вся-
какво ново строителство 
на територията на парка. 
Позволено е да се прави 
само ремонт на същест-
вуващите почивни бази и 
сгради, но без да се над-
строява и разширява. 

На обществеността е 
известно, че  повечето от 
сградите в планината са 
строени при някакви нару-
шения на законите. Едни от 
тях  нямат разрешително 
за строителство, нямат 
никакви строителни  книжа, 
документация за проекти-
ране и изграждане на закон-
ни канализации, за доставка 
на питейна вода, свързване 
с електропреносната мре-
жа и др. Липсата на пре-
чиствателни станции е от 
най-тежките нарушения, 
защото Витоша все пак е 
със строг охранителен ре-
жим като вододайна зона 
– и за София, и за Перник, 
за селата под самата  пла-
нина, ако щете. 

Каква е ситуацията   
при собствениците на 
спортните съоръжения?

Тома Белев:
Те изцяло са частни, 

но за по-евтино преди 
години са приватизира-
ни без право на строеж 
върху държавния горски 
фонд! Собствениците 
са пропуснали и възмож-
ността да узаконят  тези 
постройки през първите 

месеци след приемането 
на ЗУТ. Допълнителни за-
труднения идват и от 
това, че собствеността 
на държавата и общини-
те  в защитените тери-
тории е публична. Оттук 
нататък  единственото, 
което може да се направи, 

е да има търпимост към 
строежа и собствени-
ците трябва да плащат 
държавните такси за 
ползване на земята, дока-
то постройката същест-
вува.  И ние сме принудени 
да  вървим по ръба на за-
кона, за да може от тези 
обекти да  има  някаква 
полза, за да не се разру-
шават. Най-лесното е да 
се каже – нямат нужните 
документи, дайте да ги 
разрушим. Но така може 
да се лишим от емблема-
тични за парка сгради, 
например от туристиче-
ските хижи, строени до 
средата на миналия век. 

С приемането на  За-
кона за защитените те-
ритории и паркове бяха 
обособени  две категории - 
национални и природни. На-
родното събрание прие, че 
ще имаме три парка с наци-

онално значение  - Рила, Пи-
рин и Централен Балкан, а 
всички останали - със ста-
тут на природни. От това 
последва реституцията 
на земи  на Витоша. Регу-
лираните имоти граничат 
с природния парк, с реална-
та планина - от Ярема до 

Рударци и Клад-
ница, през Кня-
жево, Бояна  до 
Бистрица, при 
Боснек и Ярлово  
паркът  опира 
до регулирани 
имоти. Витоша 
се  превръща 

във вътрешен парк за Со-
фийско-Пернишката агло-
мерация.

Тома Белев:
Утопия е да се надява-

ме да върнем режима на 
национален парк, най-мал-
кото защото  държавата 
ще трябва да изнамери 
много пари, за да отчуж-
ди съответните собстве-
ници, което принципно не 
е невъзможно. Другият 
начин е да се спазват 
строги норми на опазва-
не, които да гарантират 
режима на Витоша и да го 
ограничат от застроява-
ния и увреждащо неустой-
чиво ползване. Примерът 
е „Щастливеца”… Още по 
времето на социализма е 
започнала сериозна рекон-
струкция, в началото на 
прехода сградата е прива-
тизирана, реконструкция-
та е продължила, спирала 

и започвала отново и на-
края недостроената сгра-
да отново е  продадена. 
Започват и проблемите 
-  някой запушил канализа-
цията, друг не плащал на 
служителите, трети - на 
строителите…  Последни-
ят собственик се принуж-
дава да я разруши…

Накрая взривиха сгра-
дата, но  междувременно 
изтече законосъобразни-
ят срок от пет години за 
разрешително за строи-
телство, и собственикът 
е в процес на възстановя-
ването му… В началото 
на годината Министер-
ството на околната сре-
да се произнесе положи-
телно за продължаване 
на процеса за възстано-
вяване на хотела, сега 
се очаква решението на 
главния архитект на сто-
лицата.  Ремонтите на  
съществуващите сгради 
вървят към намаляване на 
капацитета за сметка на 
комфорта, на подобряване 
условията за пребивава-
не. Спомняме си старите 
стандарти – две легла в 8 
кв. м, а сега хората, дори 
и в хижите, искат нещо 
по-различно, по-добро, за 
което да си платят. 

Много се изписа за ми-
налогодишното взривява-
не на морените, за да се 
отвори по-добро трасе за 
скиорите. Разрешението 
беше за  скосяване на 17 
броя от най-стърчащите, 
за да може  и при по-малко 
количество сняг скиорите 
да минават отгоре им. Мо-
рените обаче бяха взриве-
ни тотално, на нивото на 
почвата. Това по смисъла 
на закона се смята за  не-
законно строителство в 
защитени територии.

Тома Белев:
Преди това искам да 

поясня… Хората не знаят, 
че на Витоша има само 
две ски писти! Пистата 
за ски бягане и „Витошко 
лале”. Така е по кадастър! 
Всичките други места, 
където хората сега се 
пързалят, са природни 
екосистеми, които при 
наличие на сняг могат да 
се използват за спортува-
не.  Това са 200 ха, които 
се използват от скиори-
те, и  там могат да се 
монтират ски влекове. Но 
е забранено всяко дейст-
вие, което унищожава 

тревната растителност, 
да не говорим за взривове 
или подравняване на тере-
на. Не може в плана за уп-
равление да са посочени 17 
морени, а на терен някой 
да разруши 1 дка от тях, 
да премести други 300 и 
да унищожи 20 дка треви 
и храсти. Защото освен 
ценни екосистеми, вкл. 
и за „Натура 2000”, тези 
територии са важни и за 
другите ползвания на пар-
ка – пешеходен туризъм, 
защита от ерозия, опаз-
ване на водите, обучение. 
Една от основните идеи 
на Плана за управление е  
обучението – независимо 
дали става дума за курсо-
ве за начинаещи скиори, 
за тренировки  през ля-
тото, за зелени училища, 
практики на вузове и т.н. 
Витоша се възприема 
като едно голямо учили-
ще на открито, където 
хората се учат. Няма как 
да се случи в рамките на 
сега действащия  План за 
управление  Витоша да се 
развие като голям ски ку-
рорт. 

Мнозинството от  
столичаните  смятат, 
че Витоша  трябва да за-
доволява едновременно  
всевъзможни изисквания 
– хем да е ски курорт, 
хем да е застроена, хем 
да дава водите на София 
и на Перник, хем да задо-
волява туристите, хем 
да обучаваме там децата 
си, хем да има условия за 
моторни шейни, офроуд, 
за АТВ-тата… Слава богу, 
че планът за управление 
на парка, правен от ком-
петентни хора от НЦ-
ТУРП и БАН шест-седем 
години, все пак се опита 
да напасне  различните  

интереси, но в рамката 
на закона.

85% от Витоша изпъл-
нява санитарно-охрани-
телни функции. Питат ме 
защо тогава не  оградим 
всички  санитарно-охра-
нителни зони? Но тога-
ва  Витоша ще изглежда 
съвсем различно. Ние се 
грижим за опазване на жи-
вата природа, а оградите 
ще спират миграцията на 
животните. След като За-
конът не разрешава нещо, 
няма как ние да го разре-
шим.

Стана дума и за ски съ-
оръженията, които по мне-
ние на  скиорите са ста-
ри, бавни и амортизирани. 
Оказва се, че няма никакъв 
проблем те да бъдат ре-
конструирани, но никой не 
иска да инвестира, няма 
нито едно искане за рекон-
струкция. Е, нали за да спе-
челиш от тотото, трябва 
поне да си пуснеш фиша? 
Тук е добре да се припом-
ни, че  нито „Бай Кръстьо”, 
нито Симеоновската ка-
бинка, нито бившият Кня-
жевски лифт са изграждани 
като ски съоръжения! Те са 
правени с една цел – все-
кидневно да извозват ту-
ристите в планината от 
долу, от ниската част, от 
града. Изграждането на 
ски писти за сметка на 
унищожаването на „скал-
ните реки” или посягането 
на резерватите е недопус-
тимо

Тома Белев:
Оазис ли е Природен 

парк „Витоша”? Зависи 
от гледната точка. За 
нас, природозащитни-
ците, ще стане, ако на-
пример всички  отпадни 
води от района на „Але-
ко”  бъдат  обхванати от 
новата пречиствателна 
станция, защото  няма 
как на територията на 
парка да се правят попив-
ни ями!

Ясно е, че  хижите и 
другите бази се нато-
варват петък и събота, 
в неделя хората слизат 
долу. Интересът и на ски-
орите, и на туристите е  
през деня да са в плани-
ната, да има къде да се 
нахранят, да поседнат, 
да пият едно кафе.  

Подобрява-
нето на услови-
ята за ски и за 
туризъм може 
да стане чрез 
пълната опти-
мизация на съ-
ществуваща-
та база – и за 
скиорите, и за 
туристите,  и 
за собственици-
те. Друг подход 
би бил в наруше-
ние на плана за 
управление на 
природния парк.

Оазис ли е Природен парк „Витоша”?
Георги Сотиров  Инж. Тома Белев

Снимки авторът

Тома Белев:

Създаденото от строителя, 
и посаденото от лесовъда са 
видими за всеки от обществото

Тома Белев:
Ние се грижим 
за опазване на живата природа 

Директорът на 
Природен парк 
„Витоша” Тома 
Белев е роден в 
Кърджали. Завършил 
е Лесотехническия 
университет,  
специалност 
„Опазване на 
природната среда”. 
Инж. Белев е 
председател на 
управителния съвет 
на Асоциацията на 
парковете в България 
и на управителния 
съвет на „Зелени 
Балкани”.
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Инж. Яна Шутен, мениджър продажби за Източна Европа

България е малка страна, която предлага големи възможности
Г-жо Шутен, от колко 

време „МЦ-Баухеми” е на 
българския пазар?

Работим активно в 
България от три години. 
„МЦ-Баухеми”- България, 
е основана през 2006 г. 
Днес фирмата предлага 
10 работни места с по-
качваща се тенденция. 
МЦ е популярна марка и за 
българските строител-
ни специалисти. Много 
от тях знаеха за нашите 
продукти и ги търсеха ди-
ректно в Германия, преди 
официално да стъпим на 
българския пазар. 

С какво са по-различи-

ни „Дните на бетона” от 
останалите дни?

„Дни на бетона” е един 
от традиционните начи-
ни на „МЦ-Баухеми” за 
директен диалог с наши 
и потенциални клиенти. 
На тези срещи се стре-
мим да разкажем повече 
неща за продуктовите 
иновации и да отговорим 
на въпросите, които биха 
се породили. Освен това 
такива срещи създават 
неформална среда и са по-
вод за добри познанства и 
бъдещо сътрудничество. 
Разбира се, на първо мяс-
то стои идеята да бъдем 
полезни за строители и 
предприемачи. 

Предвиждате ли из-
граждането на произ-
водствени мощности в 
България?

На този етап - не. В 
момента изграждаме про-
изводство в Румъния, не-
далеч от Букурещ, правят 
се проучвания и за завод 
в Сърбия. С тези бази ще 
покрием първоначално по-
требността на Балкан-
ския полуостров.

Лесно ли се работи с 
българи?

Самата аз съм българ-
ка. Смятам, че всичко за-
виси от средата, в която 
са поставени хората. Ако 
има добра организация и 
възможност за развитие, 
всеки човек дава повече 
от себе си. Развитието на 
строителството в Бълга-

рия, особено през послед-
ните години, накара „МЦ-
Баухеми” да погледне към 
страната ни с по-особено 
внимание. Надявам се тази 
тенденция да се запази. 
Аз лично непрестанно ра-
ботя за изграждането на 
добър имидж на страна-
та ни в организацията на 
„МЦ-Баухеми”. Естестве-
но, това се постига само 
с помощта на личности, 
конкретно тук успехът ни 
се дължи на отличната ра-
бота в България в лицето 
на инж. Жасмина Венкова. 

Какви са очакванията 
ви от пазара в България?

Очаквам добро раз-

витие. България е малка 
страна, която предлага 
и обещава добри възмож-
ности за развитие. Зато-
ва сме тук. Преди години, 
когато идвах и се приби-
рах оттук в Германия ле-
тях почти сама в самоле-
та. С мен пътуваха само 
възрастни хора, които 
отиваха при близките си 
в Германия. Сега не е така 
– пътувам с много българ-
ски и немски бизнесмени, 
тръгнали като мен да 
търсят нови решения и 
добро развитие за бизнеса 
на своята компания. Смя-
там, че животът на бъл-
гарите се промени към ху-
баво след влизането в ЕС. 

Немски гигант за специални строителни продукти 
и решения представя нови технологии в Хисар
За трета поредна година „МЦ-Баухеми“ ЕООД провежда „Дни на бетона и бетоновите производства“ под девиза: 
„Модерната бетонова технология води до по-високо качество и до по-висока икономическа рентабилност“

Немската компания „МЦ-
Баухеми”, която е сред ком-
паниите с лидерски позиции 
в областта на бетоните и 
бетоновите технологии, 
организира „Дни на бетона” 
у нас. На семинар в Хисар, 
на който присъстваха изя-
вени български строители 
и предприемачи, компанията 
презентира своите инова-
тивни решения за производ-
ството на бетон и подови 
замазки. Фирмата предлага 

 добавки за бетони и 
бетонови разтвори 

 добавки за земновлаж-
ни бетони 

 добавки за подови за-
мазки

 бетонова козметика
 декофражни масла
 Nafuflex система за 

хидроизолации
 Oxal система за рес-

таврации на сгради 
Презентации бяха во-

дени от инж. Яна Шутен, 
мениджър продажби за Из-
точна Европа, г-н Петър 
Маркович, немски бетонов 
технолог, и г-н Саша Лу-
вен, продуктов 
мениджър подо-
ви замазки на 
„МЦ-Баухеми”. 
От българска 
страна орга-
низатор беше 
инж. Жасмина 
Венкова, мени-
джър продаж-
би за България, 
и целият тим 
от регионални 
представите-
ли. Компанията 
има две направ-
ления под един 
покрив,  имен-
но Construction 
C h e m i c a l s 
(Строителна хи-
мия) и Protection 

Technologies (Защитни тех-
нологии). 

Н а п р а в л е н и е т о 
Construct ion Chemicals 
(Строителна химия) на 
фирмата предлага широка 
гама от продукти, свързани 
с бетон и бетонови разтво-
ри – различни добавки за бе-
тон и разтвори, бетонова 
козметика, хидроизолации 
и продукти за реставра-
ция на исторически сгради. 
Терминът „бетонова козме-
тика“ не е познат в българ-
ски вариант и в „Дните на 
бетона” се налага употре-
бата му за първи път. Това 
е система от груби до екс-
тра фини замазки-пълните-
ли, които финишират бето-
нови елементи. Освен тях 
МЦ предлага система от 
продукти, използващи се за 
подови замазки за жилища 
и за индустриални подове, 
както и т.нар. промазани 
хидроизолации. Не са много 
фирмите, които предлагат 
такъв тип хидроизолации 
– те могат да се инжекти-
рат и шпакловат. Немската 
фирма включва в продукто-
вия каталог препарати за 
възстановяване на фасади 

и на сгради с исторически 
характер.

Н а п р а в л е н и е т о 
Protection Technologies (За-
щитни технологии) включва 
продукти за възстановява-
не и защита на мостове, за-
щитни покрития за изграж-
дане на водоснабдителни 
станции и пречистване на 
отпадни води, дълготрай-
на защита на бетонови 
повърхности, саниране на 
канали и шахти и устойчи-
ви на високо натоварване 
индустриални подове. 

Като сериозна европей-
ска компания, МЦ, както на-
кратко е позната за всички 
в строителния сектор, на-
бляга на иновативния под-
ход и търсенето на модерни 
и екологични технологии за 
подобряване на бетона, за-
щита и запазване на сгра-
дите. 

Фирмата е създадена 
през 1961 г. в Германия и 
скоро се превръща в лидер 
в областта на бетоновите 
изделия и технологии. Още 
през 70-те години специа-
листите на „МЦ-Баухеми” 
започват да наблягат на 
иновациите и усъвършен-

стват бетоновото произ-
водство. Активно започва 
да се предлага течен бетон 
и немската фирма изкарва 
на пазара високопроизводи-
телни добавки. През 80-те 
години на ХХ век суперплас-
тификаторите за бетон 
се превръщат в хит сред 
строителите и МЦ предла-
га едни от най-качествени-
те продукти. 

Компанията разработва 
технологии за дълготрай-
на защита на строителни 
обекти, както и защитни и 
поддържащи системи в ин-
женерното строителство. 
В последните години „МЦ-
Баухеми” пуска на пазара и 
иновативни защитни сис-
теми в сектора на водо-

снабдяването, както и сис-
теми, устойчиви на високо 
натоварване при строител-
ство на пречиствателни 
станции. 

Производството и по-
лагането на бетон са едни 
от най-бързоразвиващите 
се отрасли в целия строи-
телен сектор. И това има 
своето логично обяснение 
– този материал е доказал 
своята универсалност и 
технологичност при изпъл-
нението на множество раз-
лични по структура и пред-
назначение обекти.

Основната цел на про-
изводителите на бетонни 
продукти е подобряването 
на производителността 
и ефективността на бе-

тона. „МЦ-Баухеми” вярва, 
че дългогодишният натру-
пан опит осигурява компе-
тентност, която гаранти-
ра вземането на надеждни 
решения в строителство-
то. Затова компанията се 
стреми към иновация, ком-
петентност, услуги, които 
да дадат най-добрите ре-
шения. 

Иновативно развитие 
на продукти, с което фир-
мата генерира доверие - 
продукти за допълнителна 
обработка - покрития, за-
щитаващи бетона от из-
съхване на акрилатна база, 
отговарят на изискванията 
за околната среда.

„МЦ-Баухеми” разполага 
със специалисти в евро-
пейските научни колегии, 
например CEN, и има при-
нос в изследователската 
дейност на международни 
научни асоциации. 

„В основата на всички 
продукти и услуги стоят 
хора, които са вдъхновени 
от своята работа. „МЦ-Ба-
ухеми” има практика вече 
десетки години да дава 
квалификация и обучение в 
полза на клиента, разпола-
га със собствен център за 
обучение и вътрешнофир-
мени програми за развитие 
на новите кадри от всички 
страни. Сред практиките, 
които са се наложили в ко-
муникацията с клиенти, са 
фирмените събития като 
„МЦ-Форум” и „Дни на бе-
тона“.

Компанията присъства 
от 25 години на развива-
щите се пазари, какъвто е 
индийският, има производ-
ствени мощности в Брази-
лия, Малайзия и Тайван. 

Botament и Ultrament са 
марките, които „МЦ-Баухе-
ми” налага в областта на 
облицовките в строител-
ните хипермаркети и за 
крайните потребители. 

Инж. Жасмина Венкова, мениджър продажби у нас, представи 
фирмата на семинара в Хисар

Дария Захариева

Строителството на пътища и пречиствателни станции също е част от 
дейността на фирмата

Снимка Камен Влахов



10 СТРОИТЕЛ КСБ петък, 8 май 2009 

Доц. Георги Линков: 

Създадохме Регистъра без аналог, критичните години са част от историята, казва председателят на комисията

Ние, земните Жоровци, можем 
само да пазим честта на светеца

Доц. Линков, вие сте 
Георги, чувствате ли се 
победител в живота?

Св. Георги е един, ние, 
земните Жоровци, би тряб-
вало да правим всичко 
възможно да защитаваме 
честта на името и с това 
да се доближаваме до све-
теца, без никога да бъдем 
светци. Ако успеем в тези 
си усилия да победим себе 
си, значи излизаме победи-
тели. В живота си съм се 
опитвал да постигна имен-
но това - да побеждавам 
себе си. Чувствам се като 
човек, който е имал шанса 
и възможността да се ре-
ализира професионално и 
лично в среди, в които съм 
се чувствал добре, които 
са ме стимулирали и пома-
гали. Повече от това човек 
не би трябвало да иска от 
себе си.

Две години след съз-
даването на Регистъра 
смятате ли, че проектът 
е успешен?

Създаването на ЦПРС 
беше и ще си остане едно 
от най-големите предизви-
кателства пред Камарата 
като цяло. В изключително 
кратък срок трябваше да 
решим едни достатъчно 
сложни и взаимно проти-
воречиви проблеми. През 
първите три месеца след 
учредяването на Камара-
та на основание влезлия 
в сила закон трябваше да 
се разработи правилникът 
за регистъра, цялата ни 
материална технология за 
регистъра като цяло, тряб-
ваше да бъдат създадени 
материалните ресурси за 
тази технология. Камара-
та започна дейността си 
на гола поляна, без офиси, 
техника, хора. Технологията 
трябваше да се разсече на 
участъци, да бъде усвоена 
от екипа, който трябваше 
да я реализира. Така че хора-
та, които трябваше да ре-
шат тази група от въпроси, 
са работили с максимално 
възможно натоварване, 
притиснати от времето. 
Да, страховете бяха нали-
це, товарът беше понесен 
и реално от 1 октомври, 3 
месеца след учредяването 
на Камарата, системата 
на регистъра беше ком-
плектувана. Включително 
и с офисите в областните 
представителства, с необ-
ходимия човешки ресурс. 

Какво се случи после?
Настана малък ад. Зако-

нът изискваше на 1 януари 
да бъде отворена публич-
ната част на регистъра, 
така че ноември и декември 
трябваше да се обработва 
всекидневно нарастващият 

поток от заявления. След-
ващите 3 месеца се събра-
ха няколко хиляди заявления, 
които целият състав обра-
ботваше с големи усилия. 
Може би едва 6 месеца след 
отварянето на публичната 
част  системата премина 
към сравнително по-нормал-
но функциониране.  В момен-
та в регистъра са вписани 
около 5600 фирми. 

Всъщност стои ли въ-
просът проектът успе-
шен ли е, или не?

Има два аспекта на 
този въпрос – единият е 
какво мислим ние, и други-
ят – какво мислят потре-
бителите, заради които 
всъщност е създаден ре-
гистърът. Нашата оценка, 
а мисля, че и оценката на 
Камарата, е, че проектът 
може да бъде оценен като 
цяло за успешен и оттук 
нататък може да мине в 
режим усъвършенстване 
и бъдещо развитие, което 
е неизменно състояние на 
всеки един процес.

В началото е имало 
доста напрежение около 
изискването на фирмите 
да се регистрират, по оно-
ва време се говори доста 
за бюрократизъм в систе-
мата, за високи, непосил-
ни изисквания, съгласен ли 
сте с подобни трактов-
ки?

Изискванията за ре-
гистъра произтичат от 
смисъла и съдържанието на 
самия закон. Тук отново мо-
жем да кажем, че оценката 
е разнопосочна. Според нас 
заложените изисквания са 
санитарен минимум. И за да 
стане ясно кой е санитар-
ният минимум, ще си послу-
жа с пример. За да бъде впи-
сана една фирма, трябва да 

е възникнало юридическото 
лице, но то трябва да има 
поне три физически лица с 
подходящо образование и 
квалификация, с които да се 
отговори на изискванията 
на закона. Едното от тях 
трябва да осъществява 
техническото ръководство 
на строителната площадка 
– технически ръководител 
на постоянен трудов дого-
вор, второто -  да отговаря 
за здравословните и без-
опасни условия на труд, и 
третото - да се грижи на 
строежа да се влагат ка-
чествени материали. Кое е 
високо, кое е непосилно, пи-
там аз. Другото означава, 
че няма никакви изисквания. 

Кои бяха най-критич-
ните моменти в тези две 
години?

Същинският отговор е: 
двете години бяха критич-
ни, но те са вече в минало-
то. През целия този период 
се опитвахме да запазим 
вътре в себе си опасения-
та, че можем и да не успеем. 
Пазехме се да излъчваме по-
добни послания, но носехме 
това напрежение в себе 
си. Сега вече можем да си 
отдъхнем, защото няма от 
какво да се притесняваме.

Освен на строителите 
полезен ли е и на потреби-
телите регистърът?

Бих обърнал въпроса. 
ЦПРС е създаден, за да бъ-
дат защитени интересите 
на потребителите, той е 
за тях. А строителите ра-
ботят за потребителите. 
Така че, ако в някои отноше-
ния строителите смятат, 
че създадената система в 
някаква степен ги тормози 
и малко бюрократично се 
отнася към тях, да проявят 
разбиране. Системата ра-

боти така, защото трябва 
да защити интересите на 
потребителите. Така че 
в името на клиентите на 
отрасъла трябва да сме 
готови малко да ни стягат 
обувките. 

Изискването за годиш-
но потвърждаване също 
тежи като воденичен 
камък на строителите. 
Защо трябва да го има?

Частта годишно пот-
върждаване е част от 
злото, от бюрокрацията. 
Или ако необходимото ус-
ловие да присъствам като 
строител на пазара е да 
се впиша в регистъра, то 
достатъчното условие е в 
годишното потвърждава-
не – че съм на санитарния 
минимум или съм станал 
по-добър. В полза на стро-
ителя е натрупаният през 
годината опит да се впише 
в Регистъра. 

На разширеното засе-
дание на УС в Кюстендил 
вие извоювахте грати-
сен период за заличаване. 
Защо го направихте?

Във връзка с годишното 
потвърждаване строите-
лят трябва да представи и 
удостоверение, че няма за-
дължения. Кризата е преди 
всичко липса на оборотни 
пари. Ако в разплащателна-
та ми сметка няма пари да 
преведа данъка за предход-
ния месец, просто пропус-
кам задължителната внос-
ка и получавам документ, че 
имам дълг. Какво трябва да 
направим в този случай? Да 
го заличим ли този субект. 
Ами това означава, че нито 
финансовият министър ще 
получи вноската, нито кли-
ентите – обекта. Работ-
ниците също ще останат 
на улицата. В такива слу-
чаи трябва да се действа 
хладнокръвно, умно и разум-
но. Така че, да, аз мисля, че 
беше правилно решението 
в един разумен срок да се 
даде възможност на стро-
ителя да се издължи и да 
донесе чистото удосто-
верение. Иначе казано, има 
тримесечно отлагане на 
смъртната присъда.

В публикация в наци-
оналния печат от мина-
лата есен бяха изказани 
притеснения, че голямата 
част от средствата, кои-
то строителите внасят 
в Камарата, отиват за 
заплатите на хората от 
регистъра. Какво мислите 
по въпроса?

Ние, българите, имаме 
един много сериозен про-
блем – все още не сме ус-
воили механизма, свързан с 
един феномен – да свързва-
ме цената с качеството на 
услугата. Така че цената 
не може да бъде екстремно 
ниска, ако искаме качест-
вена услуга. С първоначал-
ните такси, които са за 
регистрация, е изградена 
цялата система. След кое-
то системата преминава в 
нормален режим и можем да 
говорим единствено за дъл-
жимата цена на годишното 
потвърждаване, което аку-
мулира средства за цялата 
година. 

Но искам да кажа, че 
централният офис може 
да се определи като малка 
печатница, защото за една 
година са отпечатани по-
вече от 30 хил. удостове-
рения. Тук е още монтажна 
площадка и средноразмерен 
високонатоварен пощенски 
клон. 

За да се обработят 
всички удостоверения за 
ново вписване или разширя-
ване на обхвата, експерти-
те изготвят за заседания-
та на комисията стотици 
първични доклади, които 
представят в обобщен вид 
всяка една заявка. С това се 
справят 15 души.

А защо не модернизира-
те системата?

О, имаме елементи на 
модернизация на система-
та. 

Системата беше съз-
дадена без аналог. Нито 
един друг отрасъл не при-
тежава такава система, 
не се осветли пред цяло-
то общество по подобен 
начин. Заявленията за 
всяка една процедура се 
осъществяват онлайн от 
офиса на съответните 
строители. Ние нямаме 
лицензионен режим, имаме 
регистрационен. Строи-
телят, който иска да бъде 
вписан, сам рисува себе си 
от своя офис. Може в про-
дължение на един месец да 
работи върху своето заяв-
ление. Няма на кого да се 
сърди, ние и една запетай-
ка не можем да променим 
от това, което излиза в 
публичната част. 

Голямото ни желание е 
да се отървем изцяло от 
хартиите, с което ще по-
могнем много и на екологи-
ята. Цели паркове ще съх-
раним, ако елиминираме от 

употреба хартията, и ще 
го направим.

Казвате, че система-
та няма аналог. Трудно ли 
беше да създадете експер-
тите за нея? 

Когато поех отговор-
ността да стана предсе-
дател на комисията, много 
добре разбирах с какво се 
захващам. Беше ми ясно, че 
2 години ще работим в ре-
жим 3 в 1, после 2 в 1 и едва 
на третата – нормално. 
Не може при такава ситу-
ация да не се притесняваш 
от живия ресурс, който се 
събира. Сега вече мога да 
кажа, че или съм вечерял 
с Господ, или той ми е на-
правил голям жест, та се 
случи така, че хората бяха 
висококачествен човешки 
материал. Така че дълбок 
поклон на тези хора тук, 
както и на членовете на 
комисията, които отделят 
огромно количество време, 
за да стане това, което 
става. Истината е, че тук 
хората живяха с усещането 
за раждане на нещо ново, а 
то действа като дрога. 
Но знаем, че дълго време 
не може да се издържи на 
дрога. 

Сега е много модерно 
да се говори за корупцион-
ни схеми, как се справяте 
с този проблем? 

И тук имахме късмет. 
Фактът, че се прие базов 
принцип за подготовка 
на заявленията онлайн, 
практически по презумп-
ция лиши системата от 
възможността да се про-
крадне тази коварна си-
туация. 

Къде усещането, че 
градиш, се чувства по-от-
четливо - когато препода-
вате или когато строите 
сграда?

И в двата случая се гра-
ди, в единия – материални 
ценности, в другия - човеш-
ки материал. И разликите 
идват от двете качестве-
но различни ситуации.

И накрая, в регистъра 
от 49 души 44 са жени, как 
се управляват толкова 
дами? 

Много провокационен 
въпрос. Има няколко възмож-
ни отговора. Първо, в наше-
то звено ръководителят г-н 
Грънчаров е дарен от Бога 
с качества, които му дават 
възможност да държи в по-
лезрението много дами и 
да поддържа флуидно прос-
транство, в което те да 
се чувстват достатъчно 
добре оценени като жени и 
специалисти, за да си свър-
шат работата през деня и 
да си заминат оттук така, 
че ако животът ги поиска, 
да не му отказват. 

Доц. д-р Георги 
Линков е председател 
на комисията 
на Централния 
професионален 
регистър на 
строителя (ЦПРС) 
и зам.-председател 
на УС на Камарата. 
Преподавател в УАСГ, 
ръководител катедра 
„Метални, дървени 
и пластмасови 
конструкции”. Има 
собствена фирма 
„Линкконтрол” ООД. 

Елица Илчева

Снимка Камен Влахов
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Докато обсъждахме в 
Бургас проблемите в ра-
ботата на Областното 
представителство на Ка-
марата на строителите в 
България с инж. Дамян Кам-
буров, един от ветераните 
в строителния бранш от 
Черноморието, и разсъжда-
вахме по всякакви житей-
ски работи с инж. Ганка Ка-
равидова, основното, което 
винаги излизаше на преден 
план, бяха хората, строи-
телите от черноморския 
регион. С техните пости-
жения, днешни и утрешни 
проблеми, с очакванията 
им занапред... В търсене на 
„герой” за нашата рубрика 
„Мениджър” двамата колеги 
от Областното предста-
вителство обсъдиха доста 
водещи специалисти, упра-
вители, собственици или 
изпълнителни директори 
на много строителни фир-
ми. Едно от имената сякаш 
изпъкна… Инж. Дани Едрев!

Изисканият кабинет на 
изпълнителния директор 
на „СМК - Монтажи” АД – 
Бургас, инж. Дани Едрев 
оставя у госта впечатле-
ние не само за сериозните 
възможности на акционер-
ното дружество, но и за 
нагласите, усещанията и 
разбиранията за живота на 
самия му стопанин – досто-
лепен човек с над 40 години 
работа само в системата 
на СМК.

Инж. Едрев:
„Да, по-точно вече 44 

години (смее се) практи-
чески на всички възможни 
длъжности – помощник 
технически ръководител, 
началник-отдел „Опера-
тивно ръководство”, гла-
вен инженер, заместник-
директор, директор… И 
така до 1997 г., време, 
през което Строително-
монтажният комбинат, 
образно казано, построи 
новия Бургас. И остана с 
авторитета си.”

Впрочем именно авто-
ритетът на СМК, на рабо-
тещите в него инженерно-
технически специалисти, 
опитът им е основният 
подтик комбинатът да 
бъде приватизиран и да се 
преобразува в акционерно 
дружество с изцяло частен 
капитал. Независимо че 
това са най-сложните от 
икономическа гледна точка 
години за страната в по-но-
во време, СМК набира ско-
рост, навлиза в строител-
ния бизнес в черноморския 
регион и налага името си с 
крилатата фраза „Монтажи 
може!” Тук инж. Едрев прави 
делова справка за работата 
на дружеството през годи-
ните, за да докаже с цифри и 
факти неговото възходящо 
развитие. Дружеството 
изпълнява строително-мон-
тажни работи, като нала-
га традиции и авторитет, 
доказва възможностите на 
своите хора за високо ка-
чество и професионализъм.

Инж. Едрев:
„Искам да допълня, че 

фирмата извършва инже-
нерингова дейност, като 
проектира и изпълнява 
не само архитектурно-
строителни работи, но и 
участва при реконструк-
цията, модернизацията и 
основния ремонт на раз-
лични сгради и съоръже-
ния, работи по проекти, 
свързани с благоустрой-
ството, настилките, 
канализациите, монта-
жа на кабелни линии и 
електрически уредби до 
35 кV. Основното обаче 
е нашата специализация 
в изграждането на жи-
лищни сгради хотелски 
тип - в курортния ком-
плекс Слънчев бряг и в 
село Влас. Само за мина-
лата година изпълнихме 
строително-монтажни 
работи за над 22 милиона 
лева!”

Разбира се, тук трябва 
да споменем, че „СМК-Мон-
тажи” АД – Бургас, е сер-
тифицирано по стандарт 
ISO 9001:2000, вписано е в 
Централния професиона-
лен регистър на строите-
ля от 2007 г. и притежава 

удостоверение от първа 
до пета група! Това ми 
го казват така, за само-
чувствие, но и донякъде за 
обяснение на някои факти 
от сериозната строител-
на биография на СМК. Дори 
да маркираме само един 
сегмент от работата на 
дружеството - ваканцион-
ните селища, си е доста-
тъчно. Просто изреждане: 
СМК е построил вакан-
ционно селище Каваците, 
апартаменти за сезонно 
обитаване Дриймвил на 
Слънчев бряг, ваканционно 
селище в с. Варвара, друго 
в с. Влас – Панорама Дрий-
мс, пак там – Аква Дриймс. 
Това, английското dreams, 
се набива в наименования-
та на още сгради, построе-
ни от фирмата – „Парадайз 
Дриймс”, „Меджик Дриймс”, 
„Скай Дриймс”. Независимо 
че наименованията на хо-
телите и на ваканционни-
те селища не са работа на 

строителите, усещането, 
като ги видиш, е, че наис-
тина става дума за един 
блян, за една сбъдната 
мечта, за една истинска 
фантазия… Само добавя-
ме, че тези думи отнасяме 
за стореното от бургаски-
те майстори на инж. Дани 
Едрев.

Инж. Едрев:
„За сметка на всичко 

това тази година нямаме 
достатъчно работа!

Принудихме са да на-
малим работещите при 
нас. Миналата година 
те бяха около 300 души 
административно-про-
изводствен персонал, а 
сега останаха около 200. 
Чувствително съкраща-
ване! И то висококвали-
фицирани строителни ра-
ботници – арматуристи, 
кофражисти, зидари. Една 
трета по-малко.

Сега, в условията на 
криза, очакваме да рабо-
тим по изграждането 
на инфраструктурни 
проекти, но там шан-
совете ни не може да се 
предвидят! Има голяма 
конкуренция, участват 
много фирми.

При конкурсите за 
по-големите проекти, 
струва ми се, че има 
някакъв  сценарий  за 
действие и победители-
те сякаш са предизвес-
тени. Това не мога да го 
докажа, но се чувства. В 
тръжната документа-
ция са заложени такива 
условия, които напри-
мер може да се изпълнят 
само от една фирма! 
Един примерен случай 
на конкурс. В докумен-
тацията се изискваше 
голям обем строител-
но-монтажна дейност, 
фирмата кандидат за 
предходната година да е 
изпълнила такива обеми, 
каквито рядко се появя-
ват. В този случай ние 
реагирахме – направих-
ме консорциум, четири 
фирми се обединихме, 
кандидатствахме, но 
пак нямахме шанса…”

Явно попадам в слож-

но време за строителния 
бизнес в бургаския регион, 
щом шефовете са принуде-
ни да съкращават не само 
работници, но и техниче-
ски ръководители, гръбнака 
на строителните фирми, 
факт, непознат през мина-
лите години… 

Инж. Едрев:
„Все пак (инж. Едрев 

вече е провел няколко 

телефонни разговора и 
независимо че краят на 
работното време отдав-
на е дошъл, разговорите 
му са все за машини, бе-
тон-помпи, арматурни 
заготовки…) в послед-
ните четири-пет години 
ние солидно навлязохме 
в сектора на високото 
строителство, придо-
бихме опита, имаме и 
нужната техника, която 
е с големи възможности. 
Тоест, искам да кажа, че 
големите инвестиции в 
закупуването на машини, 
кофражи и т.н. по прин-
цип са все с кредити от 
банките, които трябва 
редовно да се връщат. 
Иначе... Иначе, ако го-
ворим за бъдещето на 
строителния бранш в 
условията на криза, то 
всичко се навързва! Няма 
ли реална работа, която 
инвеститорите да за-
плащат навреме, няма 

пари за нашите хора, 
няма и за погасяване на 
кредитите. От гледна 
точка на строителство-
то на жилищни сгради 
от хотелски тип, т.нар. 
ваканционни селища, те 
сякаш нямат бъдеще, 
изчерпаха се. Другото, 
обичайните жилища, най-
вероятно след известно 
забавяне нещата ще се 
наместят – българинът 

иска да си има дом! И ко-
ето е видно - при жили-
щата цените почти не 
се променят, докато при 
ваканционните селища 
работата е много, много 
сложна. Там практически 
покупките са спрели.”

Действително в послед-
ните години в района на 
Слънчев бряг и на село Влас 
се извърши грандиозно стро-
ителство. Сега практически 
между селото и курортния 
комплекс разстояние няма! 
Всичко е едно - непрекъсна-
та поредица сгради, сгради, 
сгради… Дори и нагоре, към 
планината – ваканционни-
те селища доминират над 
довчерашните вили на бур-
газлии и добричлии. Дори и 
по-нататък – към Каблешко-
во, селища от затворен тип 
никнат като гъби.

Инж. Едрев:
„И проблемите ид-

ват сякаш от само себе 
си – хората не купуват, 
инвеститорите нямат 
свежи пари и не могат 
да се разплащат въобще 
или навреме с нас – стро-
ителите. Ще се позова 
на нашата практика, на 
СМК – ние спряхме обек-
ти, защото нашият ин-
веститор стана непла-
тежоспособен! Не може 
да продава завършените 
обекти и оттам да чер-
пи средства - това е в 
района на Влас. Там има-
ме обект, изграден до 
втория етаж и замразен, 
друг – остава само довър-
шителната работа, но… 
няма пари! Иначе момче-
тата ни са работни, тук, 
от бургаския регион, от 
ямболския край. Все пак 
идва активният сезон и 
ако инвеститорът наме-
ри пари, ще продължим да 
работим. Лошото е, че 
активният строителен 
сезон почти застъпва 
активния курортен сезон 
и съгласно Закона за Чер-
номорието ние трябва да 
спрем работа на 15 май! 
За мен в този Закон има 
недоглеждания. Разбирам 
да спрем строителство-
то в курортните сели-
ща, но областният град 
Бургас курортно селище 
ли е, курортен комплекс 
ли е, или си е един голям 
град, където – с курорти-
сти през лятото, или без 
тях през останалите се-
зони, животът си върви 
динамично и градът се 
развива…”

Продължихме разговора 
за този прословут Закон за 
черноморския регион и в с. 
Варвара, привечер, когато 
местният пастир връща-
ше селското стадо крави 
от паша. Идилия, кучешки 
лай, крякащи кокошки. Е, 
точно тук, накрай село, 
СМК има обект, но и той 
трябва да се замрази на 15 
май. Пита се инж. Едрев 
дали пък Варвара не е нови-
ят курортен оазис на Чер-
номорието, но явно няма 
кой да му отговори. Звъни 
мобилният! Големият син, 
вече столичен архитект, 
търси баща си за някаква 
консултация. Отдалечавам 
се, за да не преча на разго-
вора…

Монтажи може!
Георги Елински

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

Отсяват „дивите” фирми
„На строителния пазар 

трябва да останат онези, 
за които строителството 
е професия. Това беше и 
целта на Регистъра, да се 
вкара малко ред. Мисля, че 
първата крачка е направе-
на и тя е изключително ус-
пешна. Все пак накарахме 
поне и тези фирми, които 
в нашите среди наричаме 
„диви", и които наемаха ра-
ботна ръка, без да я назна-
чават, да се регистрират. 

Сега е ред да се увеличат 
критериите, да отсеем и 
фирмите, които са в Кама-
рата, но не спазват пра-
вилата", казва Ганджов. 
Той твърди, че в благоев-
градския регион са малко 
фирмите, които оценяват 
необходимостта да се 
членува в Камарата. „По-
вечето търсят пряка пол-
за и не могат да оценят 
неща като това, че ние на 
доста места бихме могли 
да им помагаме в участи-
ето в тръжни процедури 

и да отстояваме интере-
сите им, че като членове 
фирмите получават много 
информация, че Камарата 
осигурява на много по-ни-
ски цени курсове за прек-
валификацията, която е 
задължителна, и дори за-
щитата пред синдикални-
те организации", споделя 
председателят. 

В областния център 
Представителството и 
Общината работят за-
едно и в условията на 
най-голяма публичност за 

всички проекти. В оста-
налите общини обаче не-
щата не стоят така: „В 
Петрич имахме уговорена 
среща с кмета Вельо Ива-
нов, но той дори не дойде, 
а прати заместника си. 
Предложихме договор за 
сътрудничество и вза-
имопомощ, а дори не ни 
върнаха отговор. Труд-
но е и с Разлог, Банско и 
Сандански. Кметовете 
не съзнават, че можем да 
им бъдем полезни. Не съз-
нават, че ние предлагаме 

експертна помощ за раз-
витието на регионите, а 
не се месим в работата 
на кметствата или в ка-
питаловата политика на 
общините. На Община 
Благоевград например ние 
сме помагали с изготвяне-
то на количествено-стой-
ностни сметки, които да 
се ползват по програми-
те. А някои кметове си 
мислят, че ще почнем да 
им се месим в търговете 
и ще ги дирижираме. Не 
знам откъде идва това 

недоверие, но мисля, че 
влияе политиката."

Иначе приоритетите 
в ОП - Благоевград за 2009 
г. съвпадат с национална-
та програма. На област-
но ниво се търсят начи-
ни, съвместно с другите 
институции – РДНСК, 
Инспекцията по трудова 
дисциплина и безопасност 
и охрана, да се контролира 
нерегламентираната ра-
ботна ръка в бранша, ко-
ято, според строителите 
тук, никак не е малко.

Г-н Ганджов, казахте, 
че сте в бранша от 1980 
г. Кога се строеше по-
лесно? Преди 1989 г. или 
след това?

Не може да има срав-
нение. Нещата са коренно 
различни. Сега човек, като 
се връща назад, си спомня 
само добрите неща. Тога-
ва беше хубаво, че не се 
грижехме за нищо, което 
е свързано с финансовата 
страна. Трудното беше, че 
и тогава не беше лесно да  
се намери качествен пер-
сонал - инженерно-техни-
чески и изпълнителски. 
Бяха много зле нещата с 
основните строителни 
материали, липсваше ци-
мент и какво ли още не. 
Почти нямаше материали 
за довършителните ра-
боти, всичко беше ръчен 
труд. Сега пък аз не се 
занимавам с нищо друго 
освен с мениджмънта на 
фирмата – разплащания, 
договаряния, намиране на 
най-добрите материали.

Колко души управля-
вате във фирма „Универ-
салстрой"?

Над 300 души. Разбира 
се, с партньорите ми инж. 
Чавдар Узунов, бивш зам. 
генерален директор на 
СМК, и инж. Петър Параш-
кански, с които от начало-
то вървим заедно. 

Имате фирма и в Ру-
сия. Как се завоюват по-
зиции на необятния руски 
пазар?

От 1992 г. работим в 
Русия. Първо работихме 
като подизпълнители на 
„Главбулгарстрой", а от 
1995 г. имаме собствена 
фирма, регистрирана там. 
Това е една имперска дър-
жава, където чужденците 
са си чужденци. При тях 
има правила, които са на-
правени не в интерес на 

такива като нас. Преди 
години нещата бяха ка-
нализирани и ни ценяха, 
но става все по-трудно. 
Сега и конкуренцията е 
по-голяма, защото тур-
ските строителни фирми 
влязоха с много ниски цени 
като фонд работна запла-
та – между 300 и 400 до-
лара. Ние няма как да при-
влечем българските кадри 
със заплата под 1500–1800 
долара.

Не разполага ли Русия 
с кадри, защо не ползвате 
тамошни работници?

Русия няма строител-
ни работници. Те са най-
често от републиките. 
Иначе в Русия работата 
е много. В началото най-
трудното беше, че карах-
ме всички материали от-
тук. Едва от 1997 г. там 
има що-годе добри мате-
риали. По-лошото обаче е, 
че за съжаление нашата 

държава не се грижи за 
работниците, които се 
трудят извън страната. 
Данъците, които трябва 
да се плащат за тях, ако 
са командировани, са непо-
силни за работодателите. 
А не би трябвало тези да-
нъци да се плащат. Точно 
това прави турската дър-
жава – всички данъци им 
се опрощават. Дори там 
държавата поема осигу-
ровките на тези хора и 
така тяхната работна 
ръка става по-конкурент-
на на пазара. Докато нас 
ни принуждават да създа-
дем там предприятие по 
руските закони и да пла-
щаме данъците в Русия, 
както следва. 

Тоест вие, за да избег-
нете данъчната тежест, 
създавате фирмата там 
и държавата само губи 
от това.

Да, защото е по-добре 
в един нормален размер 
ние да внасяме осигуровки 
и данъци в Русия.

Не може ли Камарата 

точно тук да е полезна на 
фирмите, като инициира 
законодателни промени? 

Трудно е. Председате-
лят Симеон Пешов от го-
дини се бори с този казус, 
защото „Главбулгарстрой" 
имаха много работници в 
Русия. Сега обемите се 
свиват, руските фирми на-
ложиха като главни изпъл-
нители да се ползват или 
инвеститорите, или мощ-
ни руски фирми и за нас ос-
тава чистото строител-
ство. От което, като се 
сложи чертата, се оказва, 
че си работил за нищо. 

А защо не се откаже-
те?

Защото никак не е 
просто. Това са години, 
през които е създаван кад-
рови потенциал, създавани 
са бази, не е елементарно 
да кажеш: До днес съм тук, 
от утре не.

Сегашният кмет на 
Благоевград беше минис-
тър на строителното 
ведомство, не успяхте 
ли да използвате конта-

ктите си с него като съ-
граждани, за да промени-
те нещата?

И той се опитва, и 
тогава се коментираха 
нещата, внесоха се пред-
ложения. Проблемът не е 
само за Русия, а за всички 
работници, които рабо-
тят с български фирми 
извън България. Държава-
та от 1998 г., вече 11 го-
дини, отлага този казус. 
Той се повдига, говори се 
известно време и пак си 
остава там, където е. А 
специално в Русия има и 
друг проблем – от 1999 г. 
изтече договорът за двой-
но данъчно облагане и той 
не се подновява.

А какви са последици-
те от липсата на такъв 
договор?

В момента ние плаща-
ме осигуровки по руското 
законодателство, но те 
остават за руската дър-
жава. И когато работни-
кът се прибере у нас, все 
едно не е работил. Така че 
на пръсти се броят фир-
мите, които могат да си 

Инж. Георги Ганджов: 

Мечтая да вдигна истински небостъргач
Крайно време е държавата да помисли за българските ра-

ботници в чужбина, смята собственикът на „Универсалстрой”, 
който носи името на победител и от 1992 г. се бори и на  

необятния руски пазар.

Инж. Георги Ганджов е 
завършил ВИАС през 
1980 г. Още тогава 
започва работа в 
строителството. 
През 1985 г. 
става директор 
на Стройрайона в 
Благоевград. От 
1992 г. е в частния 
бизнес с фирма 
„Универсалстрой 
Консулт", която 
създава и управлява и 
до днес.

През 2002 и 2003 г. 
е бил директор на 
„Техноекспортстрой". 
Председател е 
на Областното 
представителство 
на Камарата 
в Благоевград. 
Общински съветник 
и председател на 
комисията по ТСУ към 
ОбС - Благоевград. 

Елица Илчева



не са вземали големите 
печалби в сектора. Увели-
чиха се обемите, но про-
центът на печалба никога 
не е бил повече от 8–10%.

Да, но се говори за 50 
и 100% печалби.

Говори се, но те са при 
предприемачите. Когато 
се създаде Камарата, една 
от целите й беше именно 
да се отделят хората, кои-
то се занимават със стро-
ителство, от онези, които 
се занимават с предпри-
емаческа дейност. И по ни-
какъв начин не може да се 
слага знак за равенство. 
Инвеститорите правят 
големите печалби от мар-
жа между продажната цена 
и цената на строителна-
та услуга. И най-често 
инвеститорите дори не 
инвестираха, защото аку-
мулираха средства от про-
дажбите на зелено. 

С какво се занимава-
те, когато не строите?

Няма такова време. 

Има ли други строи-

тели в семейството ви?
И м а м  п р е к р а с н о  

семейство, съпругата ми 
е строителен инженер, но 
от дълги години е препода-
вател в Строителния тех-
никум в Благоевград. Имам 
две дъщери, които няма да 
наследят професията ми. 
Не искат и да чуят. Те за 
съжаление, но и за добро, 
отдавна са извън страна-
та и работят. 

Не сте ли им построи-
ли къщи в България?

Не. Не им трябват. 
Едната е във Вашингтон, 
работи в Световната 
банка. Другата е във Ви-
ена и работи в известна 
одиторска фирма. Така че 
те са добре като работа 
и условия на живот.

Ходите ли им на гос-
ти?

Много често. И всяка 
година си правим събира-
не на някое място в света. 

По какво се захласва-
те във Вашингтон?

Там я няма мегало-
манията при сградите, 
което много ми харесва. 
Най-високата сграда е 
6–7 етажа и всичко е със 
средна етажна височина, 
дори и световните фи-
нансови институции. Но 
Вашингтон е преди всичко 
изключително чист град, 
с отлична организация на 
движението. 

Как ви се струва Бла-
гоевград в момента по 

отношение на строител-
ството? 

През последните 6 
години градът изоста-
на тотално. Защото ня-
маше глобално мислене. 
И градове като Плевен, 
Стара Загора и Търново, 
които в края на 90-те 
години бяха толкова зад 
нас, сега са много на-
пред. За 6 години в града 
не се направи една улица, 
нищо от капиталовата 
програма не се изпълни. 
Сега се почва един маща-
бен проект за входната 
артерия. Това е проект 

от 1990 г., тогава беше 
заложена реконструкци-
ята на тази улица. Поне 
проектиране да беше на-
правено. Имаше възмож-
ности да се реконструи-
ра на части, но и това не 
стана. Един-единствен 
булевард се започна в 
града още по времето 
на прословутия „Корпус". 
Тогава не се довърши по-
ради липса на средства и 
защото се гледаше цен-
търът да стане. Така си 
остана. Вече се работи 
по няколко проекта, но 
се наваксва трудно. Пър-
воначалните процедури 
са бавни, държавата е 
мудна. 

В коя точка на света 
открихте най-красивата 
сграда?

Най-красива сграда е 
трудно да се каже. Но аз, 
като строител, винаги 
търся да видя нещо, кое-
то не е правено, не е пов-
торено. Там е гъделът за 

всеки като мен. Най-се-
риозните строежи, които 
са ме впечатлявали като 
проекти и изпълнение, са 
сградите в Дубай. Това, 
което се строи там, е 
най-най-новото и като 
замисъл, и като идеи, и 
като проектиране. Ина-
че във всеки един град 
в Европа има нещо уни-
кално и забележително, 
като „яйцето" в Лондон. 
Но там, където преобла-
дават високите сгради, 
не ми харесва. Москва 
има уникални нови сгради. 
Няма аналог и на двореца 

„Петерхоф" в Санкт Пе-
тербург. 

А коя е сградата, коя-
то мечтаете да постро-
ите, имате ли я вече в 
главата си?

Ооо, в главата ми има 
много сгради. Но мечтая 
да строя небостъргач в 
пълния смисъл на дума-
та. Преди години исках 
да направя и някакъв ин-
тересен мост. Мостове-
те са наистина уникални 
съоръжения, които изис-
кват специфични знания, 
умения и много неща. 
Но на 55 години едва ли 
имам време за подобни 
мечти. Когато бях в „Тех-
ноекспортстрой", тогава 
имаше шансове, но за съ-
жаление нещата са дина-
мични и се изменят във 
времето.

Повечето от голе-
мите мъже обичат ху-
бавите коли. Вие как си 
избирате колата, която 
карате?

За мен колата е само 
средство за придвижване. 
Никога не съм бил фен на 
мегаломанските коли. В 
момента карам „Волво". 
Искам колата ми да дава 
сигурност. 
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позволят да работят в 
чужбина.

Там усеща ли се све-
товната криза вече?

Дори мисля, че мно-
го по-силно, отколкото у 
нас. В България, струва 
ми се, медиите подсилват 
проблемите. Тук влакът 
не е спрял, все още се 
движи. За 2008 г., докол-
кото имам информация, 
има ръст 10-12%, което 
е изключително добре. 
Предполагам, че през 2009 
г. може да има лек спад, 
но в никакъв случай няма 
да е на нивото на 2004 г. 
Защото ние за база тряб-
ва да вземем 2004–2005 г. 
Другото беше нереално. 
Ненормално е всеки един 
от улицата, разбиращ и 
неразбиращ, да направи 
строителна фирма и да 
печели, при това басно-
словно. Това го няма в ни-
кой бранш. 

Мина ли времето на 
големите печалби в стро-
ителството?

Строителите никога 

НА ФОКУС 
„Сградостроител” АД, Гоце Делчев

„Сградостроител” АД е фирма с 60-годишна исто-
рия и традиции в строителството. В настоящия 
момент предприятието се занимава със строител-
ство, строителни услуги, производство на бетонни 
смеси за обикновен бетон, варови и циментови раз-
твори и изделия от бетон. Разполага със собстве-
на база за производство на арматурни заготовки. 
Основни клиенти на фирмата през последните 7 го-
дини са МОСВ, МТСП, МРРБ, ПРООН, „Красива Бълга-
рия”, община Гоце Делчев, община Банско, Централни 
управления, банки и частни инвеститори.

НА ФОКУС 
„Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев”

Фирма „Монолитстрой " ООД е създадена през 
1997 г. През годините изпълнява множество значими 
обекти: Водоснабдяване на Благоевград от тераса-
та на река Струма, водоснабдителен комплекс – село 
Крупник, водохващане с водопровод – село Осеново и 
село Железница, язовир „Кринец"- Банско, пречиства-
телна станция – Благоевград - БТ, благоустрояване 
на кв. „Баларбаши" и ул. „А. Кънчев“ -  Благоевград, 
укрепване на свлачище и подпорни стени – Петрич, 
ремонтни работи в църковен храм в Благоевград, 
три общежития на АУБ - Благоевград. Към настоя-
щия момент изпълнява: Почивна база парк „Бачиново" 
- Благоевград, библиотека на АУБ, четири жилищни 
кооперации в Благоевград и допълнително водоснаб-
дяване на село Краище, община Белица.

Печели проекти за канализационните проекти.

Сградата на мола, която е инвестиция и изпълнение на 
„Универсалстрой“, е реконструиран паметник на културата. 
Въпреки изключително модерното строителство с много 
стъкло, дървената конструкция е запазена такава, каквато 
е от 1922 г. Някога сградата отвътре е била изцяло дървена 
конструкция. Сега част от дървото е запазено като старина, а 
останалото е решено с модерно стъкло. Уникалната стъклена 
конструкция на покрива удивява не един и двама специалисти 
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Строителните  фирми  с  успешен старт  
в Оперативна програма „Околна среда“
До 2010 г. ще се изградят пречиствателни станции във всички общини с над 10 000 жители

Оперативна програ-
ма „Околна среда 2007 -  
2013 г.” е един от инстру-
ментите за реализация на 
националната политика 
за развитие на страна-
та и в частност на на-
ционалната политика за 
околна среда. Тя очертава 
целите, приоритетите и 
типовете дейности, съ-
гласувани с тези на на-
ционалната политика за 
опазване на околната сре-
да, както и с политиките 
и законодателството на 
Европейския съюз, за кои-
то се предоставя финан-
сиране. 

В съответствие с ди-
рективите на Европейския 
съюз до 2010 г. трябва да 
се изградят пречиства-
телни станции във всички 
общини  с над 10 000 жите-
ли, а до края на 2014 г. -  и в 
останалите. Сред спешни-
те проекти е и изгражда-
нето на пречиствателни 
станции за отпадни води 
по цялото Черноморие. 

Проблемите с изграж-
дането на пречиствател-
ни станции за малките 
населени места са свър-
зани със строгите норма-
тивни изисквания за зау-
стване на пречистените 
води, еднакви за всички 
пречиствателни станции, 
което задължава използ-
ването на същите ме-
тоди и процеси, както за 
големите. Значение имат 
и по-високите стойности 
на строително-конструк-
тивните работи на глава 
от населението, както 
и по-ограничени парични 
средства за 

експлоатация и поддръжка 
на пречиствателните 
станции, 

както и  липсата на 
квалифицирани кадри . 
След влизането ни в ЕС  
изпълнението на проекти, 
свързани с изграждането 
на ПСОВ, се финансира по 
различни програми и фон-
дове. Проектите, които 
се занимават с изгражда-
нето на пречиствателни 
станции за отпадни води, 
вливащи се във водоеми, 
източник  на  питейна 
вода, също ще бъдат при-
оритетни. Много важно 
е строителството на 
пречиствателни съоръже-
ния, които се стремят да 
съхраняват биологичното 
разнообразие.

Изграждането на пре-
чиствателни станции 
и съоръжения е основен 
приоритет за общините 
и строителните фирми, 
които работят в бранша. 

Водоснабдителната 
система в България е 

сравнително добре разви-
та и осигурява свързване 
към мрежата на повече 
от 90% от населението 
на страната. Но нейното 
състояние не е добро и за-
това се наблюдава висок 
процент на загуби. За ре-
шаване на този проблем е 
необходимо да се подмени 
частично или цялостно 
водопроводната мрежа. 
Проблемите с канали-

зационната система са 
още по-големи, тъй като 
само 69,2% от население-
то са включени към нея.  В 
градовете ситуацията е 
по-добра, но в селата ка-
нализацията почти липс-
ва и се налагат енергич-
ни мерки. В момента към 
пречиствателни станции 
са свързани малко повече 

от 40% от населените 
места. 

Проблемите са сериоз-
ни и предстои тежка ра-
бота през идващите пет 
години по изграждането 
и свързването на населе-
ните места с пречиства-
телни станции за отпадни 
води (ПСОВ). 

Програмата „Окол-

на среда” разполага с 1 
млрд. и 800 хил. евро общ 
бюджет, от които 1,027 
млрд. евро са заети от 
Кохезионен фонд (КФ), 439 
млн. евро са на Европейски 
фонд за регионално раз-
витие (ЕФРР) и 334 млн. 
Евро -  за Национално съ-
финансиране. 

Основните направле-
ния са за отпускане на 
средства за подобряване и 

развитие на инфраструк-
турата за третиране на 
отпадъци и за опазване и 
възстановяване на био-
логичното разнообразие. 
Бенефициенти са общин-
ските администрации, 
сдруженията на общини и 
дирекциите на МОСВ, от-
говорни за управлението 
на националните паркове 

и  „Натура 2000”.
Благодарение на ОП 

„Околна среда” до момента 
са изградени 55 регионални 
депа за битови отпадъци. 
До момента програмата 
е сред най-успешните. Ос-
новните приоритети и за 
в бъдеще ще бъдат насо-
чени към управлението на 
отпадъци, строежа и из-

граждането  на водоснаб-
дителни и канализационни 
съоръжения, подобряване 
на качеството на въздуха 
и възстановяване на за-
мърсени терени и земя. 

Договори за 

711 млн. лева бяха одобрени  
по оперативна програма  
„Околна среда” само през 
първото тримесечие на 
2009 г.

 По програмата са 
кандидатствали 75% от 
общините. Срокът беше 
удължен, а средствата 
също нараснаха от 500 на 
700 млн. евро. По мнение-
то на Джевдет Чакъров 
това е една от най-успеш-
ните програми у нас.

Много строителни 
фирми имаха успешен 
старт при участието си 
в ОП „Околна среда”. 

След няколко месеца 
ще бъдат финализирани 
следващите две процедури 
по приоритетно изгражда-
не на водна инфраструк-
тура. 

Много успешни до мо-
мента са процедурите по 
първия приоритет за из-
граждане на водна инфра-
структура. 

След кратка пауза от 
два месеца се очаква 
договарянето на 2 млрд. лв. 
за проекти в сектор „Води”

Изграждането на ре-
гионалните депа за отпа-
дъци е голям успех за про-
грамата. След юли 2009 г. 
няма да се допусне тре-
тиране на отпадъците 
в страната, което да не 
отговаря на европейските 
директиви и ще останат 

да действат само регио-
налните системи, които 
съответстват на всички 
изисквания. 

ЕК е дала много висо-
ка оценка на българския 
подход за организиране 
на системата за трети-
ране на отпадъците чрез 
интегрирани системи. С 
този успех могат да се 
поздравят и заетите с 
изграждането на съоръ-
женията строителни фир-
ми. Депата за отпадъци 
включват и инсталации за 
предварително третиране 
и сепариране и такива за 
компостиране. 

Много е важно, че в мо-
мент на финансова криза 
в общините вече постъп-
ват средства по одобре-
ните проекти. 

МОСВ подкрепя бъл-
гарската позиция да се 

увеличат авансовите пла-
щания по проектите от 
оперативните програми 
и настоява те да бъдат 
поне 30% от стойността 
на проекта. 

По отношение на опаз-

ването на биоразнообра-
зието МОСВ обяви, че 
има добри предварителни 
резултати. България е 
между страните с най-го-
лямо биологично разноо-
бразие в Европа. Ендемич-
ните растителни видове 
в България съставляват 
около 5% от цялата фло-
ра, един сравнително ви-
сок процент за Европа.

Защитените територии 
ще обхващат 15% от площ-
та на България през 2010 г.

Отчитайки природ-
но-историческите и со-
циално-икономическите 
условия в страната, към 
2010 г. площта на защи-
тените територии (ЗТ) и 
защитените зони в рам-
ките на Националната 
екологична мрежа трябва 
да представлява най-мал-
ко 15% от територията 
на страната. Темпът на 
достигане на тази цел е 
най-силен след присъеди-
няването на страната 
към ЕС. 

С ъ -
ществу-
в а щ и т е 
защитени 
терито-
рии имат 
в и с о к а 
природо-
защитна 
с т о й -
н о с т . 
П л о щ т а 
н а  д е в -
с тве н и -
те гори е 
257 000 ха 
(съгласно 
T B F R A ) , 
к о е т о 
нарежда 
България 
на трето 
място в 
Е в р о п а . 
Естест-
в е н и т е 
п р о це с и 

са добре представени в 
българските ЗТ и поради 
това съществува голям по-
тенциал те да се развият 
като качествени паркове 
според паневропейската 
оценка. Очаква се те скоро 
да бъдат изградени. 

Дария Захариева

Програмата „Околна среда” разполага с 
1 млрд. и 800 хил. евро общ бюджет.

Защитените територии ще обхващат 
15% от площта на България през 2010 г.
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Нотариус Камен Каменов:Нотариус Красимир Анадолиев:

Социалната роля на 
тарифата е запазена, 
таксите остават приемливи

Увеличението е свързано 
със сигурността  
на гражданския оборот

От тази седмица уве-
личението на нотариал-
ните такси вече е факт. 
Според самите нотариуси 
то не е голямо и е свързано 
с повишаване на сигурно-
стта при сключването на 
сделките. За да разговаря-
ме по тази тема, както и 
по други, свързани с нота-
риалната дейност навръх 
Гергьовден в редакцията 
на в. „Строител“ дойдоха 
нотариусите Камен Каме-
нов и Красимир Анадолиев.

Каква е причината за 
увеличението на нотари-
алните такси в условията 
на финансова криза?

К.А. Аз мисля, че от-
давна имаше нужда от 
увеличение. Таксите не са 
променяни от близо 11 го-
дини. През този период се 
случиха много неща, а ние 
държим на най-важното – 
на динамиката и развити-
ето на професията. Ние 
носим пълна имуществена 
отговорност, както и от-
говаряме за събирането на 
данъци и такси по време 
на изповядване на сделки 
с недвижими имоти и на 
договори с МПС. Новите 
отговорности изискват 
и много повече персонал, 
много по-съвременна тех-
нология на работа. Всичко 
това е свързано със сред-
ства, които ние влагаме с 
оглед на сигурността на 
гражданския оборот. 

К.К. Искам да допълня, 
че отговорността ни при 
изповядване на сделката, 
особено при големите суми, 
е подплатена с повече уси-
лия, разходи, проверки, слу-
жители. А по отношение 
на по-дребните заверки 

- пълномощните, преписи-
те, всекидневните услуги в 
нашата дейност - сумата 
е символично увеличена. Со-
циалната роля на тарифата 
е запазена, което е резул-
тат от нашата съвместна 
работа с Министерството 
на правосъдието.

Удовлетворява ли ви 
размерът на увеличение-
то?

К.К. За нас със сигур-
ност това е крачка напред, 
при положение че в послед-
ните 11 години това не е 
правено. Новата тарифа е 
нещо средно между това, 
което правителството 
гласува, и това, което ние 
искахме. 

К.А. Увеличението, ко-
ето е било търсено, е не 
толкова в ежедневните 
заверки, а там, където на-
истина се изисква полага-
нето на висококвалифици-
ран труд, време и разходи, 
а именно при по-тежките 
сделки с недвижими имоти. 
Всички други по-обикнове-
ни заверки са символично 
увеличени. 

Прочетох един комен-
тар, че дори и след увели-
чението нотариалните 
такси остават най-ниски 
в Европейския съюз, но и 
заплатите у нас са много 
ниски. Очаквате ли отлив 
на клиенти?

К.А. Според мен това 
няма да се отрази нега-
тивно, защото увеличе-
нието при ежедневните 
удостоверявания не e тол-
кова голямо. Именно това 
е социалната роля на тези 
заверки. А хората, които 
са решили да инвестират 
големи суми, по-скоро се 
стремят към сигурност.

К.К. В масовия случай 
таксите остават поноси-
ми. Такава беше и идеята, 
няма драстично увеличение. 
Но хората, които купуват 
имоти, искат да им бъде 
гарантирана сигурността.

Смятате ли, че уве-
личението ще повлияе на 
сделките с недвижими 
имоти?

К.А. Не мисля, че ще 
окаже влияние. Процентът 
на нотариалните такси 
е малък в сравнение с об-
щата стойност на раз-
ходите при сделките с 
недвижими имоти, което 
включва данъците, разходи 
за посредници, адвокатски 
хонорари. 

К.К.  Държавните и 
местните данъци и такси, 
за събирането на които 
нотариусът е длъжен да 
следи, остават основният 
разход по една сделка, ко-
ето е нормално с оглед на 
бюджета.

К.А. В крайна сметка 
ние сме тези, които сле-
дят да няма пропуск при съ-
бирането на тези данъци. 

К.К. При цялата ди-
намика на професията 
навлизането на новите 
технологии, новият на-
чин на работа увеличават 
разходите ни и е нормално 
таксите да бъдат увели-
чени. Но пак казвам, това 
е съобразено с факта, че 
в условията на криза не 
трябва да се засягат ин-
тересите на най-нуждае-
щите се.

По ваши наблюдения 
какви са тенденциите на 
имотния пазар и как се 
развива той в последните 
месеци?

К.А. У нас той се разви-

ва така, както навсякъде 
в Европа заради кризата. 
Нормално е да има регули-
ране в тази насока. 

К.К. Ще има стабили-
зиране на пазара на имоти. 
Основното, което определя 
цената, е местоположени-
ето. 

Има ли раздвижване на 
пазара с настъпването на 
пролетта?

К.А. Според мен има. 
Нещата започват да се 
наместват. 

К.К. Ситуацията на 
стабилизиране на цените 
и тяхното понижение е до-
бра за купуване. Това е мо-
ментът, в който трябва да 
се правят инвестиции. 

Скоро беше въведена 
единна информационна 
система, която ще съдър-
жа данни за пълномощни, 
завещания и откази от 
наследство. Кога ще за-
работи тя?

К.К. Измененията в 
наредбата влизат в сила 
през есента и дотогава 
всеки от колегите трябва 
да е въвел необходимата 
информация. 

На семинара в Боро-
вец председателят на 
Нотариалната камара 
Димитър Танев каза, че 
следващата стъпка в 
развитието на нотари-
алната дейност е съз-
даването на собствен  
софтуерен продукт. Как-
во ще включва той?

К.А. Ние символично 
сме го нарекли „Единство”. 
Той ще даде възможност 
за връзка със системите 
на другите институции, с 
които работим. Крайната 
цел е създаването на по-

голяма сигурност. Така ще 
имаме достъп до систе-
мата ИКАР на кадастъра 
и имотния регистър. Ще 
направим всичко възможно 
да осигурим достъп и до 
информацията на КАТ и на 
ЕСГРАОН, което е изключи-
телно важно. 

К.К. Камарата ще пре-
достави готов продукт, 
който ще е безплатен, но 
всеки нотариус сам ще 
реши дали ще го ползва.

На какъв етап е из-
граждането й?

К.А. В момента се рабо-
ти по избора на най-добрия 
вариант за нас като техно-
логия, като цена и като бъ-
дещи възможности. В рам-
ките на една седмица ще 
имаме окончателно решение 
относно продукта и ще за-
почне внедряването му.

К.К.  Това ще става 
паралелно с измененията 
в Наредба 32 за архива на 
нотариусите, които из-
искват въвеждането на 
данни за пълномощните, 
завещанията и отказите 
от наследство. Започнали 
сме да събираме тези дан-
ни. От есента очакваме да 
бъде завършен този етап 
на електронната система. 

К.А. Подобна система 
е разработена в много ев-
ропейски страни. Аз имах 
възможност да видя тази 
в Естония. Тя дава пълен 
достъп до всичко и спома-
га за увеличаване на сигур-
ността и бързината в ра-
ботата на нотариусите. 

В каква степен въвеж-
дането на новите тех-
нологии ще се отрази на 
измамите при сделките с 
недвижими имоти?

К.А.  Най-често из-

мамите при сделки с не-
движими имоти ставаха 
с фалшиви пълномощни, 
които се представяха 
пред нас. За да се проти-
водейства на това, бяха 
направени законодателни 
промени, което вече дава 
резултат.

К.К. Държавните орга-
ни ще могат безплатно да 
правят справка в нашата 
система, по-добра превен-
ция от тази в борбата с 
измамите няма.

Вашата дейност е 
пряко свързана с имотни-
те сделки, а това касае 
и строителния бранш. 
Отскоро Камарата на 
строителите в България 
възобнови издаването на 
в. „Строител”. Какво спо-
ред вас е мястото му на 
вестникарския пазар? 

К.А. Той ще бъде изклю-
чително полезен, защото 
предлага специализирана 
информация за новостите, 
тенденциите и норматив-
ните промени, което касае 
всички членове на Строи-
телната камара. А и на нас 
би бил полезен, защото тук 
видях много неща, свързани 
и с нашата работа. 

К.К. Сериозна камара 
като тази на строители-
те заслужава такъв вест-
ник.

К.А. Искам да допълня, 
че ние със Строителната 
камара в последно време 
изключително добре си 
взаимодействаме, консул-
тираме се относно изме-
ненията в закони, които 
предстоят, имаме общи 
становища, участваме 
съвместно в работни гру-
пи, целта е с общи усилия 
да постигнем много полез-
ни неща. 

Красимир Анадолиев 
е роден на 15 август 
1966 г. Завършва 
Юридическия 
факултет на СУ  
„Св. Климент 
Охридски“. Защитава 
докторат „Право 
и икономика на 
Европейската 
общност” в 
университета на 
град Валядолид, 
Испания (1992–1993). 
Работи като 
адвокат в Кърджали 
и София. От 1998 г. е 
нотариус с район на 
действие Софийски 
районен съд. Той е 
член на Съвета на 
нотариусите и е 
зам.-председател 
на Нотариалната 
камара. Член е и на 
Постоянния съвет на 
Латинския нотариат.

Камен Каменов е 
роден на 24 април 
1967 г. Завършил е 
право в Юридическия 
факултет на СУ  
„Св. Климент 
Охридски”.  Работил 
е като адвокат. От 
1998 г. е нотариус с 
район на действие 
Софийски районен 
съд. От януари 2007 
г. е член на Съвета 
на нотариусите. 
Участва в 
редакционната 
колегия на 
Нотариалния 
бюлетин, който 
се издава от 
Нотариалната 
камара. Член е 
на Комисията по 
европейските 
въпроси към 
Латинския 
нотариат. 

Снимки Камен Влахов

Мариана Корчакова
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Полша усвоява 95 про-
цента от европейските 
фондове. Това съобщи на 
обучителен семинар „Ефек-
тивна защита на финан-
совите интереси на общ-
ността при усвояване на 
европейските средства” 
Констансия Пиатковска – 
зам.-директор на отдела за 
координация на изпълнение-
то по европейските фондове 
към Министерството на ре-
гионалното развитие (МРР) 
на Полша. Семинарът бе ор-
ганизиран от Европейския 

институт по 
публична ад-
министрация 
и в него взеха 
участие пред-
ставители на 
българските 
институции, 
управляващи 
европейските 
средства. 76,3 
млрд. евро ще 
получи Полша 
по Кохезионния 
фонд, най-мно-
го са по про-
грама „Околна 
среда”  -  28 
млрд. евро.

С т р а н а -
та е приела 
Национална 
ко хе з и о н н а 
стратеги я , 
управляващи-
те органи по европрог-
рамите се намират в 
Министерството на 
регионалното разви-
тие. Там е изграден 
координиращ орган, 
който отговаря за 
усвояването на сред-
ствата в 16-те ре-
гиона, там се намира 
и сертифициращият 

Полша се бори срещу кризата с 
радикални мерки
Страната въведе възможност за 100-процентово авансово финансиране на 
проекти по Кохезионния фонд

Ренета Николова

За да получите усещане за града, известен като 
Париж на Източна Европа, тръгнете по елегантната 
улица Krakowskie Przedmiescie и така ще стигнете до 
Стария град (Stare Miasto). Около кралския замък и 
колоната със статуята на краля на Полша Зигмунт 
III се намират много ресторанти, кафенета и малки 
магазини. Павирани улици водят до сърцето на района: 
пазарния площад на Стария град, където посетителите 
са обградени от живописни пастелни сини, розови и 
жълти сгради, покрити с покриви от червени дъски, а 
настроението е толкова весело, колкото цветовете. 

Опитайте в ресторант на открито традиционни 
полски ястия като пироги, наредете се на опашка за 
местния сладолед, купете за приятели кехлибарени 
сувенири от някой от многобройните магазини на 
площада, оставете се на художниците да ви нарисуват 
карикатура или се порадвайте на атмосферата. 

Независимо от това, което правите, Варшава е 
наистина чудесно място. Неслучайно местните власти 
приканват своите гости: „Влюбете се във Варшава." 

Съвременна Варшава е очарователна смес 
от прекрасни стари сгради и лъскави нови 

небостъргачи. Столицата на Полша е уникална със 
своята история – била е почти напълно разрушена 

през Втората световна война, а по-късно Старият 
град е изцяло възстановен  
в същия си блясък. Заради 

красивите дворци, 
църкви и паркове за 

посетителите на Варшава 
е много трудно да не се 

влюбят в града.

Снимки Ренета Николова

изплащането на средства-
та”, обясни Пиатковска. С 
цел ускоряване на финанси-
рането по проекти и в от-
говор на кризата с промяна 
в наредбата на министъра 
на регионалното развитие, 
касаеща кохезионната по-
литика, Полша е въвела и 
възможност за 100-процен-

тово авансово финансиране 
на проекти по Кохезионния 
фонд. Приети са и редица 
облекчения, свързани с про-
цедурите по междинното 
отчитане на проектите, 
отново с цел намаляване 
на административната 
тежест, това, което е най-
големият проблем за бене-
фициентите.

Като най-голямо по-
стижение на Полша Пиат-
ковска посочи изградените 
ефективни механизми на 
контрол, които позволяват 
да бъдат открити неред-
ностите, преди да е из-
вършено плащането. През 
2003-2004 г. Полша е имала 
неефективни механизми на 

контрол, през 2005-а, след 
като е установено, че стра-
ната усвоява едва 4 процен-
та от еврофондовете, се 
взема решение за промяна 
на контролната система. 
„Имаше драстични случаи 
- разказа Пиатковска, - на-
пример за проект по ЕСФ 
към едно искане за междин-

но плащане необходимите 
придружаващи счетоводни 
документи достигаха 15 хи-
ляди.” Тогава правителство-
то решава да промени неща-
та, очевидно в правилната 

посока, защото към днешна 
дата Полша усвоява 95 про-
цента от евросредствата, 
а за 2009 г. не е регистрира-
на нито една нередност по 
Кохезионния фонд.

орган (в България той е към 
МФ). „Това е, за да се съкра-
ти пътят по отношение на 
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КИТАЙ 

Държавата модернизира 
металургичната и 
нефтопреработвателната 
промишленост

Китайските власти 
планират да прекратят 
дейността на предприяти-
ята в металургичната и 
нефтопреработвателната 
промишленост. Тези заводи 
трябва да бъдат закрити до 
2011 г., за да намалят из-
хвърляните в атмосферата 
вредни емисии и за да пови-
шат общата ефективност 
на отрасъла, тъй като са 
губещи, предаде информа-
ционна агенция „Фокус”, по-
зовавайки се на информация 
от Интерфакс.

Ще бъдат закрити за-
водите с планова мощност 
по-малко от 1 млн. тона 
руда годишно или 20 хиляди 
барела петрол в денонощи-
ето. Много от подобните 
предприятия са морално ос-
тарели, а производството в 

тях е крайно неекологично, 
отбелязват експерти. 

Това закриване на заводи 
е обявено година след като 
китайското правителство 
оповести плановете си за 
строежа на най-голямото 
металургично предприятие 
в страната. Заводът за 
стомана ще погълне инвес-
тиции за 205 млрд. юана, 
или $30 млрд. Очакванията 
са заводът да заработи в 
края на 2012 г. 

След като световната 
икономическа криза обхвана 
света и се отчете свето-
вен спад в производството 
на метал, а потреблението 
на Китай продължи да рас-
те, държавата диверсифи-
цира доставките на руда и 
насочи инвестиционните си 
интереси към Украйна. 

НОРВЕГИЯ 

Икономическата криза 
блокира проект за 
газопровода „Скенлед“

Проектът „Скенлед”, 
който трябваше да свързва 
находищата на газ в Запад-
на Норвегия с източната й 
част, Швеция и Дания, беше 
замразен, стана ясно в края 
на миналата седмица. Той 
беше оценен на 1,5 млрд. 
евро, но блокирането му 
дойде още преди планира-
ното за октомври оконча-
телно одобрение. 

„Партньорите на „Скен-
лед" решиха да отложат по-
нататъшната дейност за-
ради нарасналия търговски 
риск, съчетан с глобалната 
икономическа ситуация, ко-
ито правят бъдещето на 
газовото потребление не-
сигурно", се казва в комюни-
ке на „Гаско", който оперира 
газопроводите в Северно 
море. Според анализатори 
допълнителен фактор за 

решението е и понижени-
ето в последно време на 
цените на газа и петрола 
на световните борси. Рой-
терс цитира зам.-директо-
ра на „Гаско" Тор Ото Лоне, 
според когото проектът 
може да бъде размразен 
при евентуално бъдещо по-
добряване на търговската 
ситуация.

Проектът за този га-
зопровод се смяташе за 
един от шансовете да бъде 
намалена енергийната за-
висимост на региона от 
Русия чрез свързването му 
с държави от Централна 
Европа. Норвегия е втори-
ят по големина доставчик 
на газ след Русия и в нача-
лото на тази година заяви 
официално, че не планира 
строежа на други газопро-
води освен „Скенлед”. 

РУМЪНИЯ 

130 години ще са необходими 
на страната, за да направи 
пътната си инфраструктура 

Румъния може да дос-
тигне качеството на път-
ната инфраструктура на 
Западна Европа за повече 
от 130 години, сочи изслед-
ване на консултантската 
фирма „А. Т. Кърни”, съобща-
ва агенция „Медиафакс”.

Годишното ниво на ръст 
на местните инвестиции в 
строителство на пътища 
ще достигне 30% до 2012 г., 
като Румъния има най-дина-
мичния пазар в региона по 
отношение на този сектор, 
се посочва още в проучване-
то. Страната е следвана по 
този показател от Русия и 
Словакия с ръст от 25%, съ-
ответно 20% в следващите 

четири години.
„Дори ако румънският 

пазар регистрира ръст от 
30% всяка година до 2012 г., 
а пазарът в Полша има ръст 
от едва 11%, инвестирани-
те суми миналата година в 
Полша в пътна инфраструк-
тура са с 4,5 пъти повече, 
отколкото отпуснатите в 
Румъния за същия сектор”, 
обяснява консултантът 
Юлиан Кърчумару от „А. Т. 
Кърни”.

Така на Румъния може 
да са й необходими 130–150 
години, за да достигне ни-
вото на Западна Европа по 
отношение на пътната ин-
фраструктура, допълни той.

НЕСТАНДАРТНО

Къщата гъба се намира в САЩ, в Синсинати, Охайо. Тя  е част от студентски проект на професора по 
архитектура Тери Браун. В строежа й вземат участие и студентите. Любопитен факт е, че когато през 2006 
г. тя излиза на пазара за недвижими имоти, цената й е $400 000.

Американският конгрес: 

Източна Европа е  
най-уязвимият регион

Изследователската 
служба на Американския 
конгрес анализира основ-
ните нефинансови аспе-
кти на световната криза 
и нейния възможен ефект 
върху икономическото и 
политическото бъдеще на 
САЩ и останалите стра-
ни. Най-рискова се смята 
група от 6-7 държави, в 
която попада и България, 
се казва в доклада на Кон-
греса.

Предизвикателство 
като двойната криза, 
която разтърсва све-
та, се случва веднъж на 
много поколения. После-
диците както за САЩ, 
така и за останалите 
региони, засягат всич-
ки главни сфери на поли-
тиката, сигурността, 
икономиката, а може да 
поставят под въпрос и 
бъдещето на познатите 
форми на капитализъм. 
Това е крайният извод в 
два анализа за световна-
та криза, предназначени 
за Американския конгрес. 
„Кризата вероятно ще 
ускори края на икономи-
ческия неолиберализъм, 
започнал с американския 
президент Роналд Рейгън 
и британската министър-
председателка Маргарет 
Тачър", пишат авторите 
на анализите. Те пред-
виждат бъдеще, в което 
целесъобразността ще 
измества идеологията на 
свободния пазар. Пазарна-

та база на повечето ико-
номики вероятно ще се 
съхрани, но „философията 
на ненамеса на държава-
та в частния сектор ще 
бъде погребана от нова-
та нужда да се засили ре-
гулирането на финансови-
те пазари, да се увеличи 
държавната намеса и да 
се запазят някои от тър-
говските бариери".

Анализите предвиж-
дат разрастване  на 
държавния капитализъм, 
както и на финансовия и 
икономическия протекци-
онизъм. Всичко това има 
особено близко отноше-
ние към новите икономики 
в Източна Европа. Според 
анализите държавите в 
региона „се питат каква 
е била ползата от пре-
минаването към капита-

листически модел", след 
като сега не е ясно дали 
пазарните реформи ще 
могат да продължат. Из-
точна Европа е посочена 
като най-уязвим регион. 
А за най-рискова се смя-
та група от 6-7 държави, 
в която попада и Бълга-
рия. Акцентът е поста-
вен върху политическата 
нестабилност в Източна 
Европа като възможна 
последица от кризата. 
„Кризата подлага на из-
питание връзките между 
държавите - членки на ЕС, 
и може да е пробен камък 
за идеите на солидарност 
и общи интереси", пишат 
авторите. Те добавят, че 
ЕС не е успял досега да 
координира национални 
програми за стимулиране 
на икономиките и няма 

силна по-
литическа 
воля да се 
финанси -
рат през-
гранични 
спасител-
ни пакети.

А н а -
л и з и т е 
о т д е л я т 
о с о б е н о 
внимание 
на отсла-
б е н а т а 
р о л я  н а 
САЩ като 
световен 
лидер в ре-
зултат на 

кризата. Политическото 
влияние на САЩ и въз-
можностите за използ-
ване на т.нар. мека сила 
са силно намалели вслед-
ствие на загубата на 
инвестиционно-икономи-
чески позиции в чужбина. 
Въпреки това няма много 
други държави, които да 
могат да поемат тази 
роля, казват авторите. 
Но кризата може да изве-
де на по-видно място на 
световната финансова 
сцена държави с големи 
валутни резерви като 
Китай, Русия и Япония. С 
включването на Китай, 
Бразилия и Индия в Г-20 е 
очевидна и тенденцията 
към засилване на ролята 
и влиянието на тези дър-
жави в бъдещия свят след 
кризата. 
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На час от убийствените цени на София

Невероятно, но факт:  
С три заплати - апартамент!  
В миньорския Бобов дол за последно е строено през `89-а, а жилищата  
са по-евтини, отколкото по Татово време

Има един град в Бълга-
рия, в който апартаменти-
те са по-евтини от стар 
автомобил, а строител-
ството е замразено в да-
лечната вече 1989 г. Там хо-
рата са прекарали живота 
си като във филма на Емир 
Кустурица – под земята, и 
макар да не са преживели 
войната, описана в „Ъндър-
граунд”, над повърхността 
и днес картинката напомня 
следвоенно време...

Градът е миньорският 
Бобов дол, в който пре-
ди години само мъжете с 
каски са били 9 хил., а днес 
всички жители са почти 
толкова. И няма шега - 
апартамент тук струва 
между 3000 и 8000 лв. По-
вечето от 
ж и л и щ а т а 
с а  в е д о м -
ствени и се 
п р о д а в а т 
от  го ди н и 
от обявена-
та в ликви-
дация „Мини 
Колош-БД” . 
П р е д п р и я -
тието пое 
пасивите на 
стария ми-
нен комплекс, 
к о й т о  б е 
разделен на 
четири по-
малки друже-
ства. След продажбата на 
рудник „Миньор” през юли 
2005 г. то не развива ни-
каква дейност. 

В момента обявени за 
продан са 262 двустайни и 
гарсониери. На последния 
търг на 14 април са пред-
ложени 156 апартамента 
с цени от 3500 до 7700 лв. 
Продажната цена е на база 
данъчната оценка на жи-
лището и нито стотинка 
над нея. Всъщност именно 
с повишението на данъчни-
те оценки от тази година 
и цените са се вдигнали. 
Общо 365 са били апарта-
ментите на дружество-
то, които предните три 
години са продавани за по 
1500-2000 лв. И след послед-
ната продажба обаче сво-
бодните домове остават 
трицифрено число. Според 
ликвидатора на дружество-
то Стоян Станков заради 
кризата вече се забелязвал 
интерес, като купувачите 
били изключително от сто-
лицата. 

„Действително предим-
но млади хора от столица-
та питат за нашите апар-
таменти, но сделки почти 
няма”, каза пред „Строи-
тел” и кметът на града 
Грети Алексова. Тя смята, 
че софиянци търсят жили-

щата, за да изпратят тук 
родителите си. „Никъде в 
страната не може да се 
намери жилище за 3000 лв. 
С още 10 хил. за ремонт, и 
млади семейства от сто-
лицата решават жилищния 
си проблем, като местят 
родителите си в провинци-
ята. Бобов дол е на час път 
от София, четвърт час от 
Дупница и половин час от 
Кюстендил. Въздухът тук 
е чист, което е идеално 
за пристан на възрастни 
хора”, убедена е Алексие-
ва. Според нея Бобов дол 
тепърва ще се превръща 
в привлекателно място за 
хора от големите градове. 

Освен 200-те свободни 
апартамента на „Колош” 
тук може да се намерят 
поне още 400, обявени за 
продан. Повечето от тях 

са дори по-евтини от тези 
на дружеството в ликви-
дация, тъй като целта на 
собствениците им е един-
ствено да се отърват от 
тях. Основният проблем 
е лошото състояние на 
жилищата, както и това, 
че в повечето от ведом-
ствените блокове живеят 
и всички роми от града. 
След наложената забрана 
от АДВ жилищата не се 
стопанисвали и много от 
тях са били занемарени. 
Случвало се е, когато на 
някого свършат дървата 
за огрев, да влиза в съсед-
ното празно жилище и да 
изважда това, което може 
да се изгори. Поне 50 от 
апартаментите са в много 
лошо състояние и дори без 
дограми и врати. 

„Жилищата са строени 
през 60-те и 70-те години 
на миналия век. Но все пак 
само цената на дограмата 
е толкова, колкото стой-
ността на жилището. Да 
не говорим за проектиране, 
изграждане на инфраструк-
тура, вода, електричество, 
необходимите строител-
ни книжа и т.н. Един ми-
ньор взема заплата между 
1000-1200 лв., т.е. може да 
си купи жилище с три за-
плати. Миньорите обаче 

нямат особен интерес към 
продажбата. Местните 
имат психологическата 

нагласа да живеят, без да 
си плащат. Това изключва 
необходимостта да си ку-
пуват жилище", потвърж-
дава и Станков.

Именно заради ромите 
и местната власт е го-
това да откупи евтините 
жилища и дори да ги ремон-
тира. „Изпратили сме пис-
мо до министър Емел Етем 
с молба да ни отпусне 150 
хил. лв., „Колош” дължи на 
общината 300 хил. лв., но е 
невъзможно да ни прехвър-
ли апартаментите вместо 
дълга. Затова държавата 
може да ни компенсира час-
тично, а пък ние да осигу-
рим домове на нуждаещите 
се. Общината няма нито 
един ведомствен апарта-
мент. Безумно е домовете 
да пустеят, а хората да 
живеят по фургони. В Бобов 
дол има и такива”, казва 

зам.-кметът по строител-
ството Николай Игнатиев. 

И з въ н  готови те  и 
празни апартаменти в Бо-
бов дол изобщо няма стро-
ителство. Последните 
блокове са вдигнати от 
мините през 1989 г. Нито 
една нова кооперация не е 
построена след промени-
те у нас, дори нови къщи 
няма. Може би затова тук 
няма и нито една агенция 
за недвижими имоти. Няма 
регистрирана и нито една 
строителна фирма. В обя-

вите, които се публикуват 
в електронните сайтове, 
пък има повече недос-
троени къщи, отколкото 
готови за живот. Според 
местните цените там ня-
мат нищо общо с реалнос-
тта и при пазарлък падат 
до три пъти. Нито един 

дом в миньорското градче 
не е продаден за повече 
от 10 хил. лв. и нито една 
продажба, осъществена 
с цел препродажба, не е 
донесла печалба, твър-
дят хората тук. Въпреки 
всичко, който веднъж се е 
заселил в града с подзем-
ните галерии, трудно го 
напуска. Хората обичат 
спокойствието, потънало 
в зеленината между блоко-
вете, където градинките 
са превърнати в зеленчу-
кови градини. 

Общинската власт пък 
е амбицирана да инвестира 
сериозно в инфраструкту-
рата. Болният от години 
воден проблем, за който 
през години са хвърляни 
милиони без особен успех, 
вече е на път да се реши с 
интегриран воден проект. 
Общината е спечелила без-
възмездна финансова по-
мощ в размер на 930 хил. лв. 
за техническа помощ с про-
ект пред МОСВ и ОП „Окол-
на среда". Непосредствено 
преди празниците кметът 
Алексова презентира начи-
нанието официално. До два 
месеца трябва да е готов 
проектът за изграждане и 
рехабилитация на канали-
зацията и водопроводната 
мрежа на град Бобов дол, 
както и за строителство 
на пречиствателна стан-
ция за отпадни води. 

„ Щ е  с е  н а п р а в и 
предпроектно проучване, 
с технико-икономическа 
обосновка. Ще се изработи 
идеен и след това работен 
проект, с количествено-
стойностни сметки, за да 
се избере най-изгодният 
за населението и за общи-

ната вариант", коментира 
кметът Грети Алексова. Тя 
се надява през септември 
проектите да са готови и 
да се кандидатства пред 
програмата за финансира-
нето им, което да започне 
в началото на 2010 г.

Общината е провела 

ПАНЕЛКИТЕ 
ПОЕВТИНЯВАТ 
ДРАСТИЧНО И В 
СТОЛИЦАТА

Спадът в цени-
те на панелните 
жилища ще надмине 
70%, прогнозират 
инвеститори 
от строителния 
бранш. Като изклю-
чим централните 
квартали на София, 
в момента на 
пазара почти няма 
сделки на цена над 
1000 евро на квадра-
тен метър, предаде 
bTV. Данните на 
големите търгов-
ци на недвижими 
имоти показват, 
че през последните 
три месеца цените, 
на които хората 
купуват, са с между 
11 и 38 на сто по-
ниски, отколкото 
преди една година. 
Въпросът е дали 
ще продължи този 
спад.

„Очаквам цените 
на панелните жилища 
да паднат драстично 
надолу, а на жилища-
та, които са довъ-
ршени по принципа 
на БДС, на шпакловка 
и замазка - най-много, 
защото това е нор-
мално да се случи", 
каза Петър Христов, 
строителен пред-
приемач.

По данни на най-
голямата българска 
компания за не-
движими имоти в 
момента офертни-
те цени в София 
започват от 400 
и стигат до 2200 
евро на квадратен 
метър. Във Варна 
квадратният метър 
тръгва от 600 и 
стига до 1300 евро. 
В Пловдив - от 450 
до 1000. Същите са 
цените и в Бургас. 
Във Велико Търно-
во най-ниската 
офертна цена е 400 
евро на квадратен 
метър, а най-
високата - 1000.

Елица Илчева

Кметът Грети Алексова е убедена, че много 
скоро Бобов дол ще стане привлекателно място 
за инвестиции, и за да стане това, залага на 
инфраструктурни проекти

Училището е почти единствената сграда, която е обновена в 
последните години

Така из-
глеждат 
свободните 
жилища в 
миньорския 
град

Ниските 
цени и спо-
койствието 
обаче не са 
за прене-
брегване

о б щ е с т -
в е н и т е 
п о р ъ ч к и . 
Основният 
изпълнител 
е граждан-
ско  сдру-
жение „Ев-
роконсулт". 

В  и н -
вестици -
о н н а т а 
програма 
на община-
та за 2009 
г., въпреки 
т еж ко т о 
финансово 
състояние 
на  общи -
н ат а ,  с а 
з а ложе н и 

достатъчно средства за 
ремонти на пътища и об-
ществени сгради. Преди 
дни е започнало саниране 
на сградата на общината, 
а двете общински училища 
греят, изцяло обновени от-
вън още в първата година 
на от мандата.
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ПРАЗНИК НА СВЕТИ ГЕОРГИ (ГЕРГЬОВДЕН) 

Свети великомъченик Георги Победоносец е роден 
между 275 и 281 г. и е пострадал за християнската си 
вяра на 6 май 303 г. Той бил войник в римската армия по 
времето на едно от най-големите гонения срещу христи-
янството – по времето на Диоклетиан в края на III и нача-
лото на IV в. Свети Георги е роден в Мала Азия, областта 
Кападокия, и е възпитан по християнски от своята май-
ка. Християнското предание и житието на свети Георги 
разказват, че неговият баща също е бил римски войник, 
който загива в една от многобройните имперски битки. 

Георги постъпва в армията много млад и се проявява 
като храбър войник. Започва бързо да се издига в йерар-
хията. На 20 години вече е трибун. През 303 г., вече мно-
го популярен във военните среди, е назначен на служба в 
личната гвардия на император Диоклетиан. За времето 
на императора и неговия съуправник Галерий се знае, че 
е едно от най-трудните за християните, тъй като те 
са били преследвани и избивани като държавни врагове. 

На трибуна Георги предложили да се включи в издир-
ванията и преследванията на християните - срещу тях 
отново има-
ло гонение. 
Но  Георги 
изненадва-
що заявил, 
че неговото 
участие в 
подобна ак-
ция би било 
неморално, 
и  ра зкрил 
християн -
с к а т а  с и 
принадлеж-
ност. Това 
разярило им-
ператора, който веднага наредил да съдят и измъчват 
довчерашния му любимец. 

Християните били виновни пред римската власт глав-
но в това, че не отдавали почести на императора като 
на живо божество и не принасяли жертва на неговите 
статуи. Римляните ги смятали за непоправими фанатици 
и обикновено ги подлагали на тежки мъчения с цел вра-
зумяване. Ако тези мерки не давали резултат, следвала 
екзекуция. Положението на свети Георги било утежнено 
от факта, че бил на държавна военна служба. Той наистина 
бил подложен на всички възможни мъчения, които хрумнали 
на колегите му от армията. Понесъл ги достойно въпреки 
младостта си и продължил да твърди, че си остава хри-
стиянин. Отвели го в тъмницата и го оковали разпънат 
на земята, сложили тежък камък върху гърдите му. На 
другия ден въпреки продължаващите мъчения св. Георги 
останал твърд пред съда на императора. Завързали го на 
дървено колело и стъргали тялото му с железни остриета. 
Императорът помислил, че е мъртъв, и отишъл да благо-
дари на Аполон, но тогава се появил ангел, който изцерил и 
освободил мъченика. Това чудо накарало двама от съдиите 
- Анатолий и Проталеон, да признаят християнството за 
своя вяра публично, за което били обезглавени. Последвала 
заповед да хвърлят светеца в яма с негасена вар за три 
дни. Св. Георги влязъл сам в ямата и излязъл невредим. 
Отново го били и разпитвали... Извикали го отново при 
императора и го завели в храма на Аполон, но идолските 
статуи паднали и се разбили на земята при влизането на 
Георги. При това чудо жената на Диоклетиан - импера-
трица Александра, се притекла и паднала в краката на св. 
Георги и казала пред всички, че също ще стане християнка. 
Бързо я оковали заедно с мъченика и я повели на смърт. По 
пътя към лобното място царицата починала. След нея и 
Георги бил посечен пред стените на Никомидия през про-
летта на 303 г. 

Тялото на свети Георги е погребано в родното място 
на майка му – гр. Лида. Скоро след това християните за-
почват да го почитат като мъченик за многото чудеса, 
които извършил след смъртта си. 

Свети Георги е сред най-почитаните светци на Пра-
вославната църква. Той е патрон на Българската армия и 
покровител на Грузия, Гърция, Черна гора, Англия, Македо-
ния, Сърбия, Франция, Португалия, България, Етиопия и др. 
Светецът е покровител и на много градове, сред които 
са Истанбул и Москва. 

През ХI  век българите издигат обител на Света гора, 
която наричат на името на свети Георги. Храмовата Фа-
нуилска чудотворна икона е едно от най-красивите изо-
бражения в световната иконография и за нея се смята, 
че се появява по чуден начин със застъпничеството на 
великомъченика. Светецът, заедно със свети Иван Рилски, 
е смятан за покровител на България. 

Едни от най-хубавите икони изобразяват светеца в 
моменти от неговия живот. Но най-популярно е изображе-
нието на чудото, при което свети Георги, яхнал бял кон, 
убива змея – символ на злото, и освобождава жителите 
на цяла област. За великомъченик Георги се знае, че освен 
предводител на армията е покровител на животновъ-
дите, и по-специално на овчарите, които отбелязват 
особено тържествено Гергьовден. Има много предания, 
които разказват за чудесната помощ на свети Георги. 
Светецът е наречен „бърз застъпник в беди” и е почитан 
по всички земни кътчета. 

Дария Захариева

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА КНИГА НА СЕДМИЦАТА

Майкъл Болтън представя  
най-доброто от себе си в София
Емоционалното му шоу е на  
30 юни в Зала 1 на НДК

 Световноизвестният 
певец Майкъл Болтън ще из-
несе втори концерт в Бълга-
рия. Това ще се случи в Зала 
1 на НДК на 30 юни, а биле-
тите струват между 30 и 
80 лв. Софийската дата е 
част от световното турне 
на изпълнителя The very best 
of me, посветено на албума, 
събрал най-големите му хи-
тове. Българската публика 
ще може да се наслади на 
незабравими хитове на ро-
мантичния глас като  How 
Am I Supposed To Live Without 

You, When A Man Loves A 
Woman, Only A Woman Like 
You и много други.

Много са малко изпълни-
телите, които могат да се 
похвалят с постиженията 
на Майкъл Болтън: над 53 
милиона продадени албума, 
носител на множество на-
гради - включително „Гра-
ми”, разпродадени световни 
турнета и звезда на Алея-
та на славата в Холивуд. 
Освен това е пял с колоси 
като Лучано Павароти и 
Рей Чарлз, а е правил хито-
ве за Kiss, Барбара Стрей-
зънд, Джо Кокър, Марк Ан-
тъни, Кени Джи и др.

Стихове на Данте красят 
сградата на БТК в София

Тайните на Холивуд Следите остават

Италия се превърна в 
поредната страна, която 
откри своята стена в Со-
фия като част от проекта 
„Поезия на стена". Сим-
волът на италианската 
поезия е на телефонната 
палата на БТК на столич-
ната улица „Гурко". Посла-
нието се състои от девет 

стиха (на италиански, 
български и английски) от 
най-прочутото произве-
дение на Данте Алигиери 
– „Божествена комедия”. 
Откъсът съветва труд-
ностите в живота да се 
преодоляват енергично.

Проектът „Поезия на 
стена”, който започна 

преди 5 години по идея на 
посолството на Холандия 
и Националната художест-
вена академия, цели сбли-
жаване между културите 
на страните от Европей-
ския съюз. В следващите 
месеци ще бъде публикуван 
указател на всички стихо-
ве по проекта.

Въпреки че заглавието 
подхожда повече на някой 
клюкарски материал, фил-
мът всъщност е язвителна 
сатира, посветена на Ме-
ката на киното – Холивуд. 
Лентата е заснета по би-
ографичната книга на хо-
ливудския продуцент Арт 
Линсън, озаглавена „Горчиви 
холивудски разкази от пър-
вия ред”. Във филмовата 
адаптация на носителя на 
„Оскар” Бари Левинсън Ро-
бърт де Ниро е в ролята на 
залязващия продуцент Бен, 
който е принуден да изтър-
пи редица унижения, дока-

то завърши следващия си 
проект. В нестандартния 
портрет на Холивуд компа-
ния му прави цяла свита от 
звездни актьори. Катрин 
Кийнър е желязната шефка 
на студиото, която никога 
не греши; Шон Пен, който 
играе себе си, е голямата 
звезда в един потенциал-
но обречен филм; Кристен 
Стюарт е „невинната” дъ-
щеря на Бен; Джон Туртуро 
е холивудски агент, който 
се бои от собствените си 
клиенти; Брус Уилис е за-
немарена, но самовлюбена 
звезда, която отказва да си 

обръсне брадата 
за филма на Бен; 
Майкъл Уинкот 
е вманиаченият 
режисьор, който 
е готов да се 
осакати в име-
то на проекта, 
а Станли Тучи 
- сценаристът, 
който работи по 
филма на Бен и 
в същото време 
тайно спи с една 
от бившите му 
съпруги. Заслужа-
ва си най-малко 
заради любопит-
ните и забавни 
превъплъщения 
на актьори, кои-
то толкова до-
бре познаваме. 

Издателство „Вакон” 
стартира новата пореди-
ца „Следите”, която често 
е сравнявана с популярния 
телевизионен сериал „От 
местопрестъплението”. 
Първото издание от поре-
дицата на Малкълм Роуз е 
„Убийства по списък”.

Криминалният следо-
вател Люк Хардинг е по 
следите на сериен убиец, 
използващ мистериозни 
оръжия, които не оставят 
следи. Той убива наред 
жени, които имат само 
една обща черта – казват 
се Емили Уондър. Когато 
поредната Емили изчезва, 
Люк се втурва по следи-
те й, които го водят към 
стария Лондон и го при-
ближават към опасност-
та, която е на път да по-
гълне целия град. Смятам, 
че реалният свят е много 
добре уловен в измисления 
свят на „Следите”, призна-
ва със задоволство авто-
рът. Любопитно е, че до 
1996 г. Малкълм Роуз е бил 
преподавател по химия в 
Свободния университет. 
„Може би някои смятат, 
че е странно един учен да 
бъде романист, но благо-
дарение на моята проучва-
телна работа и многото 
страници записки имам 
информация, каквато нито 
един писател не притежа-

ва. Много от моите проуч-
вания са ми помогнали да 
разбера странностите в 
човешкия характер”, спо-
деля той. В този период 
от неговия живот време-
то, което е посвещавал 
на книги, е било предимно 
в часовете след полунощ. 
Може би точно затова 
голяма част от исто-
риите му се развиват в 
тази част на денонощи-
ето. Малкълм е носител 
на наградата „Ангъс Бус” 
и Ланкаширската награда 
за книга на годината, а в 
САЩ „Следите: Заловен!“ 
бе избрана за най-добра 
международна книга от 
асоциацията International 
Reading Association. Неслу-
чайно той вече е писател 
на „пълно работно време”. 

©Virginia records/ Universal Music Group

Мартин Динчев
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ST. GEORGE’S DAY 
(GERGYOVDEN)

The great Christian 
martyr George was born 
between about 275 AD 
and 281 AD and suffered 
from his Christian faith on 
6 May 303 AD. He was a 
soldier in the Roman army 
during the time of one of 
the great persecutions 
against Christianity – during 
the reign of Diocletian at 
the end of 3rd and the 
beginning of the 4th c.

S a i n t 
G e o r g e 
was born in 
Asia Minor, 
Cappadocia, 
a n d  w a s 
raised with 
C h r i s t i a n 
belief by his 
mother. He quickly started 
to climb up the ladder. At 
the age of 20 he became a 
tribune. In 303 AD being very 
popular among the army 
circles he was appointed 
to the personal guard of 
Emperor Diocletian.

At a rostrum George 
was offered to join the 
persecutions of Christians 
bu t  unexpected ly  he 
a n n o u nc e d  t ha t  h i s 
participation in such actions 
would be immoral and 
revealed his Christian faith. 
This infuriated the emperor 
who immediately ordered 
George to be imprisoned 
and tortured. He was put 
to all possible tortures 
that occurred to his army 
colleagues. He endured 
them with dignity despite 
his youth and remained 
Christian. Then he was put 
in chains and stretched on 
the ground with a heavy 
stone on his chest. On 
the next day despite the 
continuing tortures saint 
George remained firm 
before the court of the 
emperor. He was tied to a 
wooden wheel scraping 
his body with iron spikes. 
The emperor thought that 
he was dead and went to 
thank Apollo but an angel 
appeared who cured 
and saved the martyr. 
This miracle made two of 
the judges, Anatoly and 
Protaleon, to confess their 
Christian faith publicly for 
which they were beheaded. 
An order followed the saint 
to be thrown into a pit of 
quicklime for three days. 
St. George went into the 
pit and left unhurt. He 
was again questioned 
and subjected to severe 
torture…. He was asked 
to see the emperor and 
was taken to the temple of 
Apollo but on his entering 
the idol statutes fell on 
the ground and broke to 
pieces. On seeing this 
miracle, Diocletian’s wife, 
Empress Alexandra, ran 
and fell in St. George’s 
feet and told everybody 
that she would become a 
Christian. She was quickly 
put in chains and taken to 
death. On the way to her 
execution the empress 
died. After her, George was 
executed by decapitation in 
front of Nicomedia’s walls in 
the spring of 303 AD. 

Saint George is one of 
the most honored saints 
of the Eastern Orthodox 
Church. He is the patron of 
the Bulgarian army.

„On the construction market should remain 
those whose profession is construction.“

BULGARIAN CONSTRUCTION CHAMBER  

Regional office Blagoevgrad separates the “wild” companies

Eng. Georgi Gandzhov, Chairman of the Regional 
Office of BCC Blagoevgrad

Few are the companies 
in the Blagoevgrad region 
that estimate the possibility 
of becoming members of 
the Chamber. Most of them 
look for direct purpose and 
cannot estimate such things 
as helping them with their 
participation in different tender 

procedures and defending 
their interests and also as 
members the companies get 
much information and the 
Chamber ensures at much 
lower pr ices courses for 
their prequalification which is 
obligatory and even defending 
their rights before the trade 

unions.
Investors make great 

p ro f i t s  f rom the  marg in 
between the selling price and 
the cost of the construction 
service. Investors often have 
not even invested as they 
accumulated money from the 
off-plan sales.

Associate Professor Dr Georgi 
Linkov is Chairman of the 
Committee of the Central 
Professional Register of 
Builders and Vice-chairman 
of the Board of Directors of 
the Bulgarian Construction 
Chamber.

Associate Professor  
Georgi Linkov:

We, earthly men named George, 
can only keep the honor of the 
Saint. Saint George is only one. We, 
earthly men named George, should 
do our best to defend the name 
and by this to resemble in a way 
the saint without ever being saints. 
If we succeed in our efforts to win 
ourselves, we shall be winners. 
In my life I have been trying to do 
exactly this, to win myself. And 
to what extent I have succeeded, 
the people close to me will say. I 
feel like a man who has had the 
chance to realize his potential both 
professionally and personally in 
areas that I feel good at and that 
have stimulated and helped me. 
One should not strive for better than 
that.

„We do not have much work this year!“
Executive Director of SMK-Montazhi AD – Burgas Eng. Dani Edrev

We were compelled to cut 
the workforce in our company. 
Last year they were about 300 
administrative and production 
staff, at present they are some 
200, which is a considerable 
reduct ion .  At  that ,  h igh ly 
qualified construction workers 
– steel construction workers, 
shuttering workers, bricklayers, 
one third less.

Now, in the condition of 
crisis, we expect to work on the 
construction of infrastructure 
pro jects but  our  chances 
cannot be predicted. There is 
a great competition, a lot of 
companies participate.

Obviously we are in difficult 
t imes for the construct ion 
business in the Burgas region 
as bosses are compelled to 
cut not only workers but also 
technical leaders, the backbone 
of construction companies, a 
fact unknown before, in past 
years….

Military parade on the occasion of the 
Day of bravery and the Bulgarian army

Снимка Камен Влахов

Снимка Камен Влахов
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Големите му кучешки очи гледа-
ха празно в една точка, пълни с ле-
нива меланхолия и мъдро разбиране. 
Събрали в себе си цялата библейска 
мъдрост на един 15-годишен кучешки 
живот, изживян по строежите. Като 
куче пазач - гвардейски вярно и дос-
толепно. Всички го наричаха Макс 
и го уважаваха. Защото Макс беше 
не просто куче, той беше легенда. 
Легендарна беше неговата възраст 
- никой не знаеше на колко години 
е. По този въпрос бригадирът бай 
Гошо казваше: „Това куче е по-старо 
от Библията!"... И сигурно наистина 
беше така, щом бригадирът го казва-
ше - макар че той не вярваше в Господ 
и Библията. Но вярваше на пълните със 
старозаветно страхопочитание думи 
на двамата възрастни майстори, които 
бяха довели Макс на този строеж от 
някакъв друг обект, разказвайки му, че 
това куче било по-старо от Библията. 

Бригадирът винаги цитираше тези 
техни думи, без да уточнява това, за-
щото искаше те да звучат така, сякаш 
са излезли от неговата уста. Легендар-
ни бяха и подвизите на Макс като па-
зач по строежите. Бай Гошо и по този 
въпрос имаше дежурен коментар: „Това 
куче е като Трифон Иванов 94-та у Ща-
тите - пиле не дава да прехвръкне!" 

Този коментар още по-убедително 
излизаше от устата му, защото той 
можеше от библия и християнство да 
не разбира, но от футбол разбираше. И 
знаеше, че само корав футболен защит-
ник като Трифон Иванов може да послу-

жи за достойно сравнение със стария 
Макс. Старото куче слушаше думите 
на бригадира и от монотонността на 
неговия глас, примесена с приятно га-
лещата топлина на пролетното слънце, 
задремваше блажено под уважителните 
погледи на насъбралите се работници. 
А те дори не подозираха, че не навър-
тащите се наоколо котки, които бяха 
прогонили сутринта с камъни, а лично 
той им беше измъкнал печеното агне, 
приготвено от булката на бригадира 
за Гергьовден. Но кой би се усъмнил в 
светостта на Библията и коравата не-
поколебимост на Трифон Иванов?! Това 
Макс много добре го разбираше с мъд-
рия си кучешки ум и затова спокойно 
задремваше - сит от излапаното аг-
нешко печено. Блажено щастлив, в мир 
със себе си... И по-стар от Библията, 
която нямаше как да прочете, защото 
беше куче. Старото куче от строежа!

Петър Донкин

СТАРОТО КУЧЕ НА 

СТРОЕЖА

И двете гилдии - строителите и лесовъдите 
природозащитници, работим за бъдещето – 
резултатите от нашия труд ще съществуват 
дълго след като нас вече ни няма. И създаденото 
от строителя, и посаденото от лесовъда са видими 
за всеки от обществото, независимо дали днес го 
определяме като успех или неуспех, всеки гражданин 
може да си каже мнението, като го види.

Инж. Тома Белев - 
директор на Природен парк „Витоша“

Да станете  
най-високо 

професионалният 
строителен вестник, 

който най-добре 
отразява проблемите, 
живота и развитието 

на строителния бранш 
в България. И най-вече 

живот и здраве на 
целия екип. Нека свети 

Георги, който винаги 
е покровителствал 

победителите, да увенчае 
с успех вашите идеи! 

Инж. 
Жасмина Венкова

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЧЕСТИТ ГЕРГЬОВДЕН !

Георги Сотиров,
редактор във в. 

„Строител“

Инж. 
Георги Ганджов

е в частния 
бизнес с фирма 

„Универсалстрой 
Консулт", която 

създава и управлява

Доц. д-р Георги 
Линков е председа-
тел на комисията 

на Централния про-
фесионален регис-
тър на строителя 

(ЦПРС) и зам.-пред-
седател на УС на 

Камарата

Георги Грънчаров-
ръководител звено 

„Регистър“

РЕКЛАМНА ТАРИФА

ПЪРВА СТРАНИЦА

под главата /макс. 50 кв.см/ 60 лв./кв.см

колони /най-лява и най-дясна/ 50 лв./кв.см

ПОСЛЕДНА СТРАНИЦА

Цяла страница 2 500 лв.

1/2 страница 1 300 лв.

1/4 страница 800 лв.

ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ

Цяла страница 1 800 лв.

1/2 страница 1 100 лв.

1/4 страница 600 лв.

КАРЕТА

(мин.обем 40 кв.см) 13 лв./кв.см

банер бранд страница 400 лв.

РУБРИКИ

под главата - 10 кв.см 250 лв.

МАЛКИ ОБЯВИ

за 25,5 кв.см 80 ЛВ.

ВЛОЖКИ             до 50 гр и до А4

за целия тираж 0,30/бр.

УТЕЖНЕНИЯ

Трета страница - цяла 12%

Фиксирана страница 15%

PR материал - една страница 15%

PR материал - половин страница 15%

ОБЕМНИ ОТСТЪПКИ

от 2 000 до 4 000 лв 3%

от 4 001 до 7 000 лв 5%

от 7 001 до 10 000 лв 8%

над 10 000 10%

за членове на Камарата 10%

за рекламна агенция 10%

Всички цени в тарифата са без ДДС 

За контакти: 02 / 806 29 12; 29; мобилен: 0878 971 426; e-mail: vestnikstroitel@abv.bg
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На 4 май се навършиха 
66 години от рождението 
на легендата на българ-
ския футбол Георги Аспа-
рухов-Гунди. Той е роден 
през 1943 г. в софийския 
квартал „Редута”. Гунди 
е заслужил майстор на 
спорта и носител на сре-
бърен „Народен орден на 
труда" през 1965 г. Играе 
в детския, а след това 
и в юношеския отбор на 
„Левски”. Печели шампион-
ската титла с юношите 
през 1960 и 1961 г. През 

1960 г., когато е приет в 
първия отбор на „Левски”, 
Гунди е едва на 17 години. 
От пролетта на 1962 до 
есента на 1963 г. играе 
в „Ботев”, където ста-
ва носител на Купата на 
България през 1962 и вице-
шампион през 1963 г. След 
като се завръща в „Лев-
ски”, печели три шампи-
онски титли - през 1965, 
1968 и 1970 г., и три Купи 
на страната - през 1967, 
1970 и 1971 г. Последният 
му мач в първенството е 

на 28 юни 1971 г. срещу 
ЦСКА. Георги Аспарухов 
има 247 мача в българско-
то първенство, в които 
отбелязва 150 гола. През 
сезон 1964/65 вкарва 27 
гола за „Левски”, с кои-
то става голмайстор на 
първенството. През 1965 
г. е избран за Спортист 
и Футболист №1 на Бъл-
гария. Печели и Купата 
за индивидуално спорт-
сменство. През същата 
година е на осмо място 
в класацията за прес-

66 години от рождението        
на Георги Аспарухов-Гунди

тижната награда на сп. 
„Франс футбол" – „Злат-
ната топка". Гунди играе 
на три световни първен-
ства: в Чили - 1962 г., Ан-
глия - 1966 г., и Мексико 
- 1970 г. 

Георги Аспарухов за-
гива в автомобилна ка-
тастрофа заедно с ле-
гендата на Локомотив 
(София) Никола Котков 
на 30 юни 1971 г. край 
прохода Витиня в Ста-
ра планина. През 1999 
г. Гунди е обявен по-
смъртно за „Най-добър 
футболист на Бълга-
рия” за XX век. Клубни-
ят стадион на „Левски” 
(София) е кръстен на 
негово име.

Най-добрата българ-
ска тенисистка Цветана 
Пиронкова отпадна още 
в първия кръг на големия 
международен турнир по 
тенис за жени в Рим с 
награден фонд 1 506 600 
евро. След 2,15 часа игра и 
след като спечели първия 
сет, Пиронкова отстъпи 
на ракета номер 
1 на Италия Фла-
вия Пенета, 14-а в 
света и поставе-
на под номер 12 в 
основната схема, 
с 1:2 сета - 7:6 
(2), 4:6, 1:6.

За участието 
си в основната 
схема 21-годиш-
ната Пиронкова, 
50-а в света, взе 
1 точка за кла-
сацията на УТА 
и 5400 долара от 
наградния фонд.

В срещи от 
втория кръг, ма-
кар  и  трудн о, 

поставената под номер 
4 Винъс Уилямс (САЩ) се 
наложи над Люси Сафаржо-
ва (Чехия) с 2:1 сета - 6:2, 
4:6, 6:2. Шестата в схе-
мата Виктория Азаренка 
(Беларус) отказа от мача 
Аюми Морита (Япония) 
след победа в първия сет 
с 6:0.

Пиронкова 
отпадна от тенис 
турнира в Рим

Валентино Роси 
спечели Гран при на 
Испания

Шотландецът Джон 
Хигинс спечели третата 
си световна титла по 
снукър, като победи на 
финала в „Крусибъл Тиъ-
тър" Шон Мърфи с 18:9 
фрейма.

Тазгодишният шампи-
он, заедно с трофея, по-
лучи и чек за 250 хил. па-
унда, като завърши мача 
с класически брейк от 73 
точки.

33-годишният Хигинс 
стана деветият играч в 
света, който е печелил 
този ценен трофей по-
вече от два пъти. Преди 

него това бяха постиг-
нали Джо и Фред Дейвис, 
Джон Пулмън, Джон Спен-
сър, Рей Риърдън, Стийв 
Дейвис, Стивън Хендри и 
Рони О`Съливан. Между 
първата и втората тит-
ла на шотландеца минаха 
девет години. Втората 
си титла в „Крусибъл 
Тиътър" Хигинс спечели 
преди две години, а общо в 
кариерата си има 20 тит-
ли. През този сезон той е 
единственият играч от 
професионалната лига, 
спечелил два от големите 
турнири в снукъра.

Джон Хигинс е 
новият световен 
шампион по снукър  

С в е т о в н и я т 
шампион Валентино 
Роси успя да спечели 
Гран при в Испания 
на пистата Каталу-
ня и записа първата 
си победа за този 
сезон независимо 
от четвъртата си 
позиция на старта.

Пилотът на „Ямаха” 
изпревари лидера до този 
момент Дани Педроса още 
в началните обиколки и за-
върши състезанието с 2,7 
секунди преди испанеца. 
Кейси Стоунър с „Дукати” 

остана на трето място. 
След победата си Докто-
ра оглави временното кла-
сиране с 65 точки. Втори 
е Стоунър с 54 точки, а 
трети са Педроса и съот-
борникът на Роси Хорхе 
Лоренцо с 41 точки.
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Теодора Колчева 
с фотосесия за 
Supermodels Unlimited
Българката направи серия от секси снимки по покана 
на американското списание

Лицензиантката на 
Лейди България Теодора 
Колчева направи секси фо-
тосесия за американско-
то списание Supermodels 
Unlimited.

Списанието е медиен 
партньор на международ-
ните конкурси за красота, 
на които национален дирек-
тор за България е красави-
цата. Редакторите на спи-
санието, които са горещи 
поддръжници на модерната 
кауза The models must be 
natural, били запленени от 
магнетичния поглед и ес-
тествените прелести на 
нашенката.

Теодора Колчева показ-
ва много дискретен секса-
пил и стилна визия в го-

рещите кадри. Красивата 
дама, чийто стил винаги е 
екстравагантен и уника-

лен на светски събития, 
е избрала за фотосесия-
та ефектно черно боди на 
една от любимите й марки 
Philippe Matiguon. Бодито 
е невероятно, цялото от 
черна дантела и придава 
едновременно загадъчност 
и страст на фотосите.

Теодора е  с  гривна 
на швейцарската фирма 
Phantasya и дантелено до-
мино на Astella. Автор на 
снимките е фотографката 
Мими Николова-Жужата. 
Обработката им е дело на 
Георги Божиков от Hammer 
Studio.

Българката била забе-

лязана от редакторите на 
американското списание, 
когато получи световната 
си наградата за благотво-
рителност Spirit Of Hope. 
„Много се радвам, че съм 

поканена от Supermodels 
Unlimited именно заради 
тази награда, с която пред-
ставяме името на България 
с позитивен имидж пред 
света”, коментира тя.

Колекция есен-зима 2009/2010 
на Мария Лафуенте

Колекцията на испан-
ската дизайнерка Мария 
Лафуенте е вдъхновена от 
фрагменти от литерату-
рата, митологията, роман-
тиката и средновековната 
атмосфера и творчество-
то на такива художници 
като Уотърхаус, Росети и 

Швабе. Подобно на плат-
ната на символистите, 
влечението към цвета и 
формата лишава дизайне-
ра от предразсъдъците 
на реалността. С хиляди 
възможни съчетания на 
цветове, текстури и фор-
ми тя сътворява дреха, в 

Модели на Мария Лафуенте, показани по време на 
седмица на модата в Кастилия и Леон

която ни показва това, ко-
ето е видяла. Цветовете 
са комбинация от телесни 

тонове, охра, тъмнорозово, 
керемидено, тъмночервено 
и черно. Дизайнерката из-
ползва натурални тъкани 
– вълна, коприна и орган-
за. Силуетите са семпли 
и свободни или богати на 
елементи. В допълнение 
на моделите са специално 
създадените от дизайнер-
ката чорапогащи, чанти и 
обувки.
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Новата на Мел Гибсън  
била опортюнистка

Гери Халиуел осинови две лъвчета

Парис Хилтън ще става 
дизайнер на детско облекло

Когато преди броени 
дни Мел Гибсън се появи 
публично с новата си при-
ятелка Оксана Григориева, 
съпругата му Робин със 
сигурност се е питала 
как той може да постъп-
ва така с оглед на пред-
стоящия им развод, който 
може да се превърне в един 
от най-скъпите в Холивуд. 

За един човек обаче 
тази постъпка не е никак 
изненадваща, тъй като 
той много добре познава 
„опортюнистката" Григо-
риева. 

Този човек е амери-
канският бизнесмен Алън 
Бергман, който е имал 
връзка с 39-годишната ру-
ска певица, пише в. „Дейли 

Телеграф". 
Бергман разказва, че е 

живял две години с Окса-
на Григориева, преди тя 
да го изостави заради Ти-
мъти Далтън, познат на 
зрителите като един от 
актьорите, превъплъща-
вал се в образа на Джеймс 
Бонд. 

„С Оксана бяхме като 
семейство. Няколко пъти 
съм плащал разходите на 
близките й, за да ни ид-
ват на гости от Русия. Тя 
беше невероятно красива 
и талантлива млада жена 
и аз бях много влюбен в 
нея, но Тимъти Далтън й 
направи по-добро предло-
жение." 

Алън Бергман, който 

е бил балетен 
танцьор, преди 
да основе ком-
панията си за 
облекло Dans-
ez, допълва, че 
с Оксана са се 
запознали по-
край учител по 
балет, за кого-
то тя е била 
омъжена. 

„ Аз  обаче 
има х  повече 
пари и можех 
да й  предло-
жа  по -добър 
живот. Григо-
риева напусна 
този човек и се 
премести при 

мен. По-късно се разведе с 
него. Живяхме заедно две 
години. Тогава тя срещна 
Тимъти Далтън на някакво 
парти и само след седмица 
се изнесе при него. Никога 
повече не я видях. Оксана 
беше чудесно момиче, но 
и опортюнистка, подобно 
на повечето си сънарод-
нички", разказва Бергман. 

Бизнесменът, който 
отказва да разкрие въз-
растта си, допълва: „Ако 
сега Григориева е с Мел 
Гибсън, то е, защото той 
е по-известен от Тимъти 
Далтън и това разкрива 
нови възможности пред 
нея като например инте-
ресни роли в киното."

БТА

Бившата изпълнител-
ка от „Спайс гърлс" Гери 
Халиуел е осиновила две 
редки бели лъвчета, съоб-
щи "Нюз ъф дъ уърлд". 

Халиуел е нарекла „но-
вите членове" на семей-
ството си Руди и Афро-
дита. 

36-годишната певица 
обаче ще занесе у дома 
при 3-годишната си дъ-
щеря Блубел Мадона само 
сертификат, удостоверя-
ващ осиновяването. 

Лъвчетата ще ос-
танат в парка Paradise 
в Хартфордшир, където 

са родени. Тяхната оси-
новителка редовно ще 
получава информация за 

развитието им и ще може 
да ги посещава, когато 
пожелае. 

„Изключително сме 
благодарни на Гери Хали-
уел за подкрепата", казва 
Питър Самсън, собстве-
ник на парка. 

„Аз съм страстен при-
върженик на каузите за 
опазване на дивата приро-
да. Много обичам живот-
ните, особено лъвовете. 
Очарована съм, че Руди и 
Афродита вече са част 
от моето семейство", 
споделя на свой ред Гери 
Халиуел. БТА

Парис Хилтън, наслед-
ничка на световната 
хотелска верига, разкри 
плановете си да създаде 
собствена линия детско 
облекло, съобщи „Фимейл 
Фърст". 

Парис се ориентира 
към този нов за нея пе-
челивш пазар, след като 
вече има собствена линия 
парфюми, бижута, обувки, 
дрешки за домашни лю-
бимци и дамско облекло. 

Г-ца Хилтън, изглеж-
да, е решила да следва по 
стъпките Кейти Холмс, 
която преди време също 
заговори, че ще пусне своя 
линия детски дрехи. 

Те впрочем съвсем не 
са единствените - Мери-
Кейт и Ашли Олсен вече 
имат модни линии облекло 
за момичета на възраст 

от 4 до 14 години. 
Тори Спелинг пък под-

готвя своята, вдъхновена 
от двете й деца Лиъм и 
Стела.  БТА

Испанска фиеста
Посланикът на Кралството направи парти,  
за да се сбогува с приятели 

Вечерно парти в ис-
панската резиденция 
събра дипломатическия 
елит на 29 април. Съби-
тието беше организира-
но в чест на Фернандо 
Ариас Гонсалес, чийто 
мандат на посланик на 

Испания в България из-
тече. Сред гостите на 
събитието бяха не само 
колеги посланици от над 
15 дипломатически ми-
сии, но и редица българ-
ски политици, сред които 
експремиерът Симеон 

Сакскобургготски и ми-
нистърът на Държавната 
администрация и админи-
стративната реформа 
Николай Василев. 

Ден по-рано испан-
ският посланик беше 
удостоен с орден „Стара 

планина I степен” от пре-
зидента Георги Първанов 
заради големия принос за 
развитието и укрепване-
то на българо-испански-
те отношения, както и 
по повод на окончател-
ното му отпътуване от 

страната. 
Посланик Гонсалес за-

почва политическата си 
кариера преди 30 години, 
бил е зам.-ръководител 
на дипломатическите 
мисии на Испания в Ру-
мъния, Мексико и Буенос 

Айрес. Ръководител е на 
посолствата в Ислямска 
република Мавритания и 
Мали. Постът у нас той 
пое през 2004 г. Гонсалес 
е почетен член на клуба 
„Журналисти срещу ко-
рупцията в България”. 

Посланикът в компанията на съпругата си и Даниела Баришич - ръководител на Хърватската 
мисия в България

Н.Пр. Фернандо Ариас Гонсалес прие поздравления от Цунехару Такеда - посланик на Япония

Снимки Камен Влахов


