
Тържеството по слу-
чай откриването на нова-
та отсечка от софийско-
то метро закъсня, според 
някои с 30 години, според 
други с две, а според оче-
видците - само с 10 мину-
ти. Официалните гости 

на откриването бяха пре-
зидентът на Република 
България Георги Първанов, 
кметът на София – Бойко 
Борисов, министърът на 
транспорта Петър Му-
тафчиев и посланикът на 
Япония у нас – Н. Пр. Цуне-

хару Такеда, областният 
управител Тодор Модев, 
генералният секретар на 
ЕНП Антонио Лопез. Епис-
коп Йоан Знеполски напра-
ви водосвет.
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ЕК размразява €115 млн.  
по ИСПА за България 

В БРОЯ:

Областно  

представителство – 

Плевен   

Розета Николова:

Строителството е 
под женски строй   
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Съдия Хавиер Гомес 

Бермудес

Законът:
„Тероризмът не може 
да разруши демокра-
тичните общества” 
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Обединена Европа 
чества своя празник 
 стр. 16

Магистрала „Люлин“ 
тръгва със €115 млн.
     стр. 2

Метрото в София през 2009 г. – 
събитие на десетилетието 

Вечер на 
благодарността

Силвия  Радославова

О т к р и -
ването  на 
новия участък на софийското метро беше отбе-
лязано с тържествен концерт в залата на Нацио-
налната опера и балет, на който столичният кмет 
Бойко Борисов и японският посланик в България -  
Н. Пр. Цунехару Такеда, наградиха изявилите се 
участници в строителството.  на стр. 3

Мариана Корчакова

Решението на Европейската 
комисия за прекратяване на меж-
динните плащания по Кохезионния 
фонд за проекта „Изграждане на 
магистрала „Люлин”, околовръст-
но шосе София–Даскалово” и 
проекта „Техническа помощ за 
подготовка на пътни проекти 
по направление на общоевропей-
ските транспортни коридори 
(TEN-T) в България” бе взето ми-
налата година след направени 
констатации, че в тогавашния 
фонд „Републиканска пътна ин-

фраструктура” не са изградени 
системи за управление и контрол, 
които да осигурят добро финансо-
во управление на Кохезионния фонд 
в съответствие с общоприетите 
принципи и стандарти, както и за 
правилното прилагане на процеду-

рите за обществени поръчки. 
За да възстанови финансира-

нето на проектите по ИСПА, бъл-
гарското правителство и Народ-
ното събрание предприеха редица 
действия, свързани с промени в 
действащото законодателство, 

съответните подзаконови нор-
мативни актове, прилагащите 
административни структури, 
както и действащите системи 
за управление и контрол по Кохе-
зионния фонд. 

на стр. 2 

Европейската коми-
сия официално обяви 

решението си по повод 
размразяването на 115 

млн. евро по програ-
ма ИСПА за България. 

Това стана в Брюксел в 
присъствието на вице-
премиера на Република 

България Меглена Плуг-
чиева. Преди това тя се 

срещна с еврокомисаря 
по регионалната поли-

тика Данута Хюбнер

Снимки Камен Влахов

Снимка Ренета Николова
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Приет бе Закон 
за предотвратява-
не и разкриване на 
конфликт на инте-
реси. Променен бе 
Законът за общест-
вените поръчки,  като 
бяха включени мерки за 
засилване на дейности-
те по прозрачност и кон-
трол при провеждането 
на процедурите. Изменен 
бе Законът за пътищата, 
като фонд „Републиканска 
пътна инфраструктура” 
се преобразува от второ-
степенен разпоредител с 
бюджетни средства към 
Министерството на фи-
нансите в Национална 
агенция „Пътна инфра-
структура” със статут 
на първостепенен раз-
поредител на бюджетни 
средства към Министер-
ския съвет. Правител-
ството одобри Правилник 
за структурата,  дей-
ността и организацията 
на работа на Национална 
агенция „Пътна инфра-
структура”. Въведено бе 
ясно разграничение на 
правата и отговорности-
те на органите, които 
формират и провеждат 

държавната транспорт-
на политика, и на тези, 
които изпълняват про-
грамите и оперативните 
задачи в пътния сектор. 

Последващите одити 
и допълнителни разслед-
вания дадоха уверение за 
липса на конфликт на ин-
тереси и необходимите 
гаранции, че администра-
тивното, финансовото и 
техническото управление 
на проектите е извърш-
вано съобразно правила-
та и законодателството, 
както и че нито една от 
процедурите по общест-
вените поръчки и по до-
говарянето не е довела 
до злоупотреба с финан-
совата помощ от Кохези-
онния фонд по отношение 
на проектите.

В периода 28-30 яну-
ари 2009 г. ЕК извърши 
проверка на място на Уп-
равляващия орган в Ми-
нистерството на транс-
порта и на Междинното 

звено в Националната 
агенция „Пътна инфра-
структура”. 

С писмо от 24 март 
2009 г. ЕК уведоми бъл-
гарските власти, че въз 
основа на анализа на до-
кументацията, предадена 
от националните органи, 
може да бъде направено 
заключението, че опи-
санието на Системите 
за управление и контрол 
отговаря на стандарти-
те съгласно Регламенти 
(ЕС) 1164/94 и 1386/2002. 

По-късно, на среща на 
вицепремиера Меглена 
Плугчиева с Дирк Анер, 
генерален директор на 
ГД „Регионална полити-
ка” на ЕК, българската 
страна бе уведомена, че 
Генералната дирекция е 
започнала съгласувател-
на процедура за отмя-
на на решението на ЕК 
за временно спиране на 
междинните плащания по 
двата проекта. 
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ЦЕНАТА 

 НА ИСТИНСКИТЕ НЕЩА

До софийското село Кривина се пъту-
ва с градския транспорт. В този смисъл 
то си е истински квартал на столицата. 
Още повече че точно над него минава ми-
слената права линия, „глисада" на езика 
на летците и ръководителите въздушно 
движение, по която те „водят” самолети-
те си до приземяването им на столично-
то летище.

Преди трийсетина години една ТАБ-
СО-вска машина трудно се издигна от 
бетонната писта... Краят на трагичния 
полет е в селскостопанските постройки 
на тогавашното ТКЗС. От тази само-
летна катастрофа започват и пробле-
мите на селото. Защото се появяват 
държавни планове, които предвиждат 
строителство на нова аерогара именно 
тук или продължаване на съществуваща-
та писта току до селската мера.

Точно над керемидите на къщите пре-
минава самолетният трафик, избягвайки 
чрез възможните технически изисквания 
шума над столицата. Добре че руските 
Ту-та с тежкия шум от двигателите 
вече почти не браздят родното небе. 
Американските, френските и германски-
те им събратя са къде-къде по-безшумни.

Но от това време е останала забра-
ната в селото да се строят дву- и повече 

етажни къщи! Няма смайващи със стран-
ната си архитектура мутрозамъци... Има 
работни хора - майстори по софийските 
строежи, които искат да живеят добре. 
Те и децата им. И затова вече строят 
за себе си, независимо от самолетите. 

В Кривина си имат кмет и той се 
казва Йордан Георгиев. Сам добър май-
стор строител, с авторитета си и съ-
действието на огромната баластриера 
между селото и летището бай Йордан 
завърши строежа на училището, построи 
кокетната сграда на новото кметство 
и ремонтира детската градина. В мал-
кото село до София децата в училище са 
над...120! Детската градина е пълна. 

Особената гордост на кмета е, че 
сега хората има къде да гласуват. До-
сега това е ставало в бивш затвор, по 
съвместителство и бивше училище за 
децата от селото. Георгиев изкара сво-
ите два мандата на кметския стол, во-
ден от максимата, че няма нищо по-право 
от... отвеса на строителя! Сега негови-
ят житейски ориентир, заедно с мистри-
ята, теслата и нивелира са прибрани и 
чакат!... Добрият майстор от шопското 
село знае цената на истинските неща 

За „Тухла четворка“ - 
Георги Сотиров

Тухла четворка

ЕК размразява €115 млн...

Смолян трябва да 
има програма с 
приоритетни проекти 

На среща между зам.-
министър Мeглена Плуг-
чиева, представители 
от местната админи-
страция на Смолянска 
област и експерти от 
Национална  агенци я 
„Пътна инфраструкту-
ра” (НАПИ) е постигната 
договореност агенция-
та да представи реална 
програма с приоритет-
ните проекти в облас-
тта, възможностите за тях-
ното финансово обезпечаване и 
срокове за изпълнение.

НАПИ работи с ускорени тем-
пове по подобряване на пътната 
инфраструктура в смолянския 
район. Основна тема на среща-
та бяха проекти за рехабилита-
ция и строителство на обекти, 
съфинансирани със средства по 
европейски програми. Основ-
ният акцент беше поставен 
върху рехабилитацията на път 
II-86 Соколовци–Смолян–Средно-
горци. Проблемите, свързани с 
него, са незавършилите отчуж-
дителни процедури и отказване 
на достъп до горските площи и 
земеделските земи, засягащи се 
от строителството. Обсъдено 

беше и забавянето при отчуж-
даването на държавния горски 
фонд от Държавната агенция по 
горите. За да се ускори работа-
та по проекта, ще се разгледа 
въпросът за осигуряване на об-
ходен маршрут по път III-864 и III-
8641 Проглед–Пампоров–Смолян. 

По отношение на пътния 
участък Соколовци–Чепеларе и 
обхода на гр. Рудозем се обсъди 
въпросът с финансирането на 
проекта. Обектът не може да 
бъде включен в програма ФАР, 
поради което НАПИ съвместно 
с МРРБ ще излезе с предложение 
за неговото финансиране и из-
пълнение. Стойността на про-
екта възлиза на приблизително 
10 млн. евро. 

ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА Бягане с препятствия 
Мониторингът на проектите, финансирани със 
средства на ЕС, е поредният проблем, свързан с 
мотивацията за кандидатстване 

Усвояването на средства 
от европейските структурни 
фондове се превръща в бягане с 
препятствия за българския биз-
нес и неправителствения сек-
тор. Вместо на тях да се гледа 
като на антикризисна мярка, 
все повече фирми се отказват 
да кандидатстват за проекти с 
европейско финансиране заради 
тежките процедури, безкрайни 
апликационни форми и дълги про-
цедурни срокове. 

Мониторингът на проекти-
те (събиране на информация, за 
да се сравнят целите на проек-
та и изпълнението му), финанси-
рани от ЕС, се оказа поредният 
проблем в тази сфера. Кръгла 
маса по темата събра предста-
вители на неправителствения 
сектор, браншови организации 
и държавната администрация. 
Организатори отново бяха Ин-
ститутът за управление на про-
грами и проекти, Българската 
асоциация на микропредприяти-
ята и Фондацията за прозрачни 
регламенти. 

Специален гост беше експер-
тът към Народното събрание и 
преподавател по администра-
тивно право доц. Мария Славо-
ва. Тя очерта основната правна 
рамка, в която се осъществява 
мониторингът на проекти. Доц. 
Славова не скри впечатленията 

си, че системата има доста 
слабости. В масовия случай съд-
ът установява, че грешките са 
допуснати на ниво администра-
тивен мониторинг. Има идея да 
се изготви списък със законода-
телни предложения, така че от-
четните дейности да не бъдат 
толкова разпилени и ориентира-
ни към едно министерство, една 
програма или един бенефици-
ент. Ситуацията в момента е 
такава, че всеки различен орган 
тълкува общата законодателна 
рамка по свой уникален начин. 

„Не законодателството, а 
прилагането на закона е про-
блем”, коментира изпълнител-
ният директор на Камарата на 
строителите в България инж. 
Иван Бойков. Той изрази несъг-
ласие с абсолютизирането на 
темата с мониторинга и споде-

ли, че има 
много по-
важни въ-
проси за 
решаване, 
например 
неспособ-
н о с т т а 
на адми-
нистра -
цията да 
р а б о т и 
по проек-
ти. „Няма 
смисъл да 
говори м 

за мониторинг, когато няма-
ме проекти, върху които да го 
упражним”, каза още той. Съз-
даването на централен орган, 
който да подпомага отчетните 
дейности, според инж. Бойков 
е безсмислено, защото всяко 
министерство провежда своя 
собствена политика и говори 
свой собствен език. Той призова 
на мониторинга да не се гледа 
като на ревизия или одит, а като 
на място за връзка между изпъл-
нителен и контролен орган.

„Оценителите и бенефициен-
тите играят в един отбор, това 
е много важно да се разбере, ако 
има достатъчно доброжелател-
ност, ще има повече завършени 
и безпрепятствено разплатени 
проекти” - около тази идея се 
обединиха участниците в кръг-
лата маса. 

Силвия  Радославова

Силвия  Радославова

Петър Стоянов - директор на Института за управление на 
програмни проекти, и Иван Бойков - изп. директор на КСБ

Снимка Камен Влахов
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8 май 2009 г. се пре-
върна в „знаменателен 
ден за столицата”, така 
го нарекоха гостите на 
събитието. Закъснение 
нямало,  напротив,  по 
думите на кмета тази 
отсечка от Национал-
ния стадион „Васил Лев-
ски” до жк „Младост-1” 
се пуска 4 месеца пред-
срочно. Той каза още, че 
когато проектът е на-
пълно завършен, тоест 
когато бъдат открити 
станциите при Софий-
ския университет и при 
хотел „Шератон”, раз-
стоянието Обеля–Мла-
дост ще се изминава 
за 20 минути. Борисов 
обеща това да стане 
до края на септември и 
изрази радостта си, че 
София най-накрая ще се 
превърне в бърз за кому-
никация европейски град. 

По  думите на  ми-
нистър Мутафчиев из-
граждането на метро-
то винаги е било въпрос 
на държавна политика. 
„Това е доказателство, 
че независимо от опити-
те за политически спе-
кулации, когато държава 
и община работят заед-
но, ще се постигнат до-
бри резултати и ще се 
създадат добри условия 
за придвижване на граж-
даните, което е нашата 
крайна цел”, подчерта 

министър Мутафчиев.
Метрото е най-го-

лемият инфраструкту-
рен обект в столицата. 
Проектът се реализира 
чрез дружеството „Ме-
трополитен” ЕАД. Ме-
трото ще поеме 25% 
от столичния трафик и 
ще реши много от про-
блемите на столицата 

като задръствания и 
екология, както и бързи-
на на придвижването. В 
момента се изграждат 
велопаркинг и велоалеи 
до станция  „Стадион 
„Васил Левски”.

Една част от сред-
ствата идват по Опе-
р а т и в н а  п р о г р а м а 
„Транспорт”, чийто бе-

н е ф и ц и е н т  е 
дружеството . 
Другата част 
са заем от Япон-
ската банка за 
международно сътрудни-
чество и Европейската 
инвестиционна банка. 
По думите на Н. Пр. Та-
кеда японската стра-
на е подпомогнала със 

заем инфраструктур-
ни проекти за 1 млрд. 
евро. Откриването на 
метростанцията става 
в момент, когато от-
белязваме 50 години от 
възстановяването на 
българо-японските ико-
номически отношения. 
Тази символика беше 
подсилена с открива-
нето на паметна плоча 
на станцията „Стадион 
„Васил Левски“ в знак 
на признателност към 
японската страна. 

Подизпълнители на 
проекта са: „Геотехмин”, 
„БКС Център”, „Главбол-

гарстрой”,  „Стройин-
жект ” ,  „ Метатрон ” , 
„Екса”,  „Трейс София”, 
„Станилов”. В частта 
„Електроснабдяване” 
фирмите  подизпълни-

тели са: „Стартижене-
ринг”, „ПМУ-Перник” и 
„Енемона”, в частта „Ко-
муникационни системи, 
слаботокови системи и 
системи за управление”: 
„ИТА Инженеринг”, ДИСИ 
и „Антим”. 

Проектанти на учас-
тъците са „Метропро-
ект” и „Тайсей”  с  ос-
новен подизпълнител 
„Стартинженеринг” и 
специализирани подиз-
пълнители по отделни-
те части и системи за 
управление и функциони-
ране. 

Оборудването е до-

ставено от водещи фир-
ми в областта на техно-
логиите като „Сименс”, 
„Отис”, „Тисен”, „Ерик-
сон”, „Капш”, „Хитачи”, 
„Телефоника” и др. 
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от стр. 1
„ А з  с ъ м  о с о б е н о 

щастлив, че този учас-
тък от метрото е завър-
шен именно в годината, в 
която отбелязваме 50 г. 
от възстановяването на 
дипломатическите от-
ношения между България 
и Япония”, каза в привет-
ствието си Н. Пр. Цунеха-
ру Такеда. Бойко Борисов 
се обърна към строите-
лите с думите: „Вие сте 
тези,  които дадохте 
възможност предсрочно 
и качествено да напра-
вим метрото. Много ви 
благодаря от името на 
целия град.” Той наруши 
сценария, като призова 
на сцената и изпълнител-
ния директор на „Метро-
политен” ЕАД инж. Стоян 
Братоев, като обясни, че 
и той трябва да участ-
ва в награждаването. За 
високия си професионали-
зъм и качество на извър-
шената работа грамоти 
и плакети получиха около 
20 строители, проектан-
ти и инвеститори.

Председателят на Ка-
марата на строителите 
в България инж. Симеон 

Пешов връчи специална 
грамота и плакет на фир-
ма „Тайсей Корпорейшън”.

 „От името на всички 

строители искам да им 

благодаря за доброто от-

ношение и партньорство 

между тях и българските 

строителни фирми”, 

 каза той. Инж. Пешов 

присъди и още една на-
града - Златна колона на 
хан Омуртаг и грамота, 
на инж. Стоян Братоев 
„за прекрасното метро, 
което ние, столичани, 

получаваме”. Изпълнител-
ният директор на „Ме-
трополитен” ЕАД на свой 
ред благодари на всички, 
които са участвали в 
строителството, защо-

то зад всичко направено, 
което виждаме днес, се 
крие много работа, опит 
и усилия.”

 Строителите бяха 
поздравени и от едни от 
най-популярните и обича-
ни певци и артисти – Мар-
гарита Хранова, Искра 
Радева, Росица Кирилова, 
Антон Радичев, дует „Ри-
тон”. Бурни аплодисменти 
предизвикаха и танците 
на ансамбъл „Чинари”. В 
този празничен за сто-
личани ден не мина и без 
химна на София – песента 
„Булевардът” на Михаил 
Белчев. Остава надежда-
та, че „автомобилният 
оркестър”, възпят от по-
ета, ще звучи поне малко 
по-слабо, благодарение на 
новата придобивка и ще 
продължават да „цъфтят 
в суматохата кестени…”

Вечер на благодарността

Метрото в София през 2009 г. – 
събитие на десетилетието 

Президентът Георги Първанов и областният управител на София Тодор Модев 
минути преди прерязването на лентата

Стоян Братоев - изп. директор на „Метрополитен“ ЕАД, председателят на Камарата на строителите в България  
инж. Симеон Пешов и кметът на София Бойко Борисов (отляво надясно)

 „Зад всичко 

направено, 

което виждаме 

днес, се крие много 

работа, опит и 

усилия.”

Снимки Камен Влахов



Свързването на българ-
ската с турската газоп-
реносна мрежа е изключи-
телно важно за страната 
ни, заяви на двустранен 
икономически форум енер-
гийният министър Петър 
Димитров. Най-големите 
енергийни проекти в Бъл-
гария тепърва стартират 
и въпреки кризата стра-
ната ни ще има нужда от 
чужда работна ръка. Обща-
та стойност на енергий-
ните ни проекти се очаква 
да достигне над 12 млрд. 
евро. Тези средства са 
една от големите надежди 
за българските строите-
ли, защото ще компенси-
рат проблемите, свързани 
с икономическата и финан-
совата криза. 

Строителите очакват 
правителството да на-
прави възможното да се 
ускори стартирането на 
търговете по енергийните 
проекти. Всичко, което се 
прави в посока изграждане 
на нови мощности и съоръ-
жения, радва предприема-
чите. 

България има интерес 
от изграждането на общи 
газохранилища в Турция, 
както и от изграждането 
на връзка с газопровода 
Турция–Гърция–Италия. 
Целта е да се осигурят ал-
тернативни източници за 
доставка на газ. 

Правителствената 
идея е страната ни да 
има поне 3 алтернативни 
източника на газ, за да 
не чакаме синьото гори-

во само от Русия. Затова 
България има вече готова 
стратегия, според която 
ще се търсят собствени 
източници, алтернативни 
трасета и ще се изграж-
дат терминали и хранили-
ща за втечнен газ. 

Предимствата на Бъл-
гария са доброто место-
положение, дългосрочната 
политика за нови енергий-
ни проекти и развитата 
газопреносна инфраструк-
тура със свободен капаци-
тет. 

Енергийните минист-
ри на България и Турция се 
договориха да си сътруд-
ничат при изграждането 
на нови газови хранилища 
и терминали в Черно море. 
Освен това двете страни 
договориха свързването 
на газопровод, който ще 
премине и през Гърция и 
Италия. 

Работни групи от Бъл-
гарския енергиен холдинг 
и турската компания „Бо-
таш” започват анализ на 
възможностите за изграж-

дане на връзка меж-
ду газопреносните 
системи на Бълга-
рия и Турция, съоб-
щава пресслужбата 
на МИЕ. Двете гру-
пи ще се срещнат, 
за да координират 
действията си за 
подготовка на про-
екта. Това решиха в 
Истанбул министъ-
рът на икономика-
та и енергетиката 
Петър Димитров 
и министърът на 
енергетиката и 
природните ресур-

си на Турция Хилми Гюлер. 
Работната група ще про-
учи възможностите за 
използване на LNG терми-
налите на турска терито-
рия, както и за доставка 
на газ от Азербайджан и 
Туркменистан през Турция. 

 Газовата криза от 
началото на годината е 
създала нови шансове за 
енергийно сътрудничест-
во, смята министър Пе-
тър Димитров, който ко-
ментира възможностите 
за газовата връзка между 
България и Турция. Идеята 
на срещата е при подава-
не на газ към Турция той да 
достига и до България. „За 
нас съседите са по-важни 
от роднините и затова 
ние ще направим всичко 
възможно да осъществим 
връзката между газовите 
ни системи, за да не се 
повтаря никога повече си-
туацията от януари, при 
която България претърпя 
толкова големи загуби”, 
заяви турският министър 
Хилми Гюлер.
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Мярка 121 „Модернизиране на земеделските 
стопанства” дава възможности на строителите
Програмата за развитие на селските райони няма краен срок на кандидатстване 

От 264 общини в Бъл-
гария 231 са определени 
като селски и в тях ще 
бъдат приложени инвес-
тициите, свързани с те-
риториалната политика. 
Финансовата помощ е 
предназначена за земе-
делски производители и 
инвестиции в техните 
стопанства, които са с 
една или повече дейности. 
Това могат да бъдат про-
изводители на земеделски 
продукти, както и хора, 
които ги съхраняват и 
подготвят продукцията 
за продажба. Кандидати-
те могат да обединяват и 
няколко дейности. 

За производители се 
смятат организации или 
фирми, свързани с една или 
няколко от основните зе-

меделски дейности.
Изискването към кан-

дидатите е да бъдат реги-
стрирани като земеделски 
производители по реда на 
Наредба №3 от 1999 г. за 
създаване и поддържане на 
регистър на земеделските 
производители. 

Условията за канди-
датстване по мярка 121 
„Модернизиране на земе-
делските стопанства" и 
наредбата от Програмата 
за развитие на селските 
райони за периода 2007–
2013 г. са публикувани в 
сайта на ДФ „Земеделие”. 

Общият размер на об-
работваемите земеделски 
площи на стопанството 
да бъде не по-малко от 1 
ха или 0,5 ха трайни на-
саждения или лозя. Това 
са само част от изисква-
нията към кандидатите. 
Останалите са подробно 

описани на страниците на 
ДФ „Земеделие”. 

Кандидатства се с 
подробен бизнес план, кой-
то описва планираните 
инвестиции за не по-малко 
от 5 години. 

В случаите на създава-
не на трайни насаждения 
или извършване на строи-
телно-монтажни работи 
предварителният план е за 

10-годишен период. Бизнес 
планът трябва да показва 
значително подобряване 
на цялостната дейност на 
земеделското стопанство 
на кандидата. 

При закупуване на тех-
ника за обработка на поч-

вата или за събиране на 
реколтата в бизнес плана 
трябва да бъде посочен 
размерът на земята, за 
който ще бъде използвана.

Консултантските раз-
ходи за подготовка на биз-
нес план се признават за 
разход по проекта и се фи-
нансират както останали-
те допустими разходи.

Една от осемте мерки, 

включени в т.нар. Ос 1 е 
Мярка 121: „Подобряване на 
конкурентоспособността 
на земеделския и горския 
сектор". По нея се от-
пускат 1 млрд. и 205 млн. 
евро субсидия. И осемте 
мерки ще стартират през 

2008 г. Мярка 121 „Модер-
низиране на земеделските 
стопанства” има по-пряко 
отношение към строите-
лите. 

България е получила и 
допълнителна финансова 
подкрепа с т.нар. времен-
ни мерки. Една от тези 
мерки е за подпомагане на 
полупазарни стопанства. 
Това е много важна мярка, 
а средствата са изцяло 
грантови. 

Мярка 121 позволява 
обновяване на стари земе-
делски стопанства, сгради 
и съоръжения. 

Голяма част от ста-
рите сгради ще погълнат 
огромни средства и стро-
ителните инвеститори 
трябва да направят адек-
ватна преценка на вероят-
ните разходи, коментират 
експертите. Но има обек-
ти, които позволяват да 

бъдат реновирани. Въпре-
ки трудностите много от 
строителите са решени 
да участват с проекти по 
Мярка 121. 

Първият транш от 50% 
за одобрените по мярка-
та проекти се привежда 
веднага след сключване 
на договора и приемането 
на бизнес плана на кан-
дидатите. Младите зе-
меделски стопани могат 
да ползват безплатните 
услуги на регионалните 
служби за съвети в земеде-
лието, които могат да на-
правят бизнес плановете 
и да попълнят заявлението 
на земеделските стопани. 
Неусвоените средства се 
натрупват във времето до 
края на 2009 г., а след 2010 
г. наказанието ни за неус-
вояването на финансовия 
поток е връщането му в 
Брюксел.

Мярка 121 позволява обновяване 

на стари земеделски стопанства, 

сгради и съоръжения. 

Дария Георгиева

Свързваме газопреносната 
си мрежа с турската

Дария Захариева

Бизнесът показва 
антикризисни програми 
на „Пролет 2009”

Антикризисни програ-
ми показват участници-
те в 29-ия Международен 
панаир на потребителски 
стоки и технологии. Част 
от техните усилия да се 
справят с рецесията са 
новите продукти, които 
пускат на пазара. Изло-
жението ще се проведе 
от 12 до 17 май в панаир-
ния комплекс в Пловдив. В 
него ще участват близо 
500 фирми от 21 държа-
ви, а страна партньор 
е Индонезия. 31 малки и 
средни предприятия от 
Индонезия ще покажат 
обзавеждане, накити от 
благородни метали и скъ-
поценни камъни, облекла, 
чанти, обувки, кожени из-
делия, осветителни тела, 
предмети за дома, про-
изведения на занаятите, 
туристически услуги. 15-
20 представители на ми-

нистерства и агенции са 
включени в официалната 
делегация на Индонезия. 
Това е първият панаир по 
време на криза и няма как 
тя да не личи, защото из-
ложени-
я т а  с а 
огледало 
на иконо-
миката. 
По вре-
ме на из-
ложени-
ето ще 
б ъ д а т 
д е м о н -
с т р и -
рани 20 
и н о в а -
ции, от които 9 световни, 
4 европейски и 7 за бъл-
гарския пазар. Ще стар-
тират две нови излож-
би – „Стройтех пролет”, 
която е продължение на 
„Стройтех” от есенния 

технически па-
наир, и „Хорека 
Пловдив” ,  до-
развиваща са-
лона със също-
то име, където 
се  експонира 
оборудване за 
хотели, ресто-
ранти, кафете-
рии и магазини.

 Екскурзия 
до Париж, плаз-
мен телевизор 
пък са награди-
те, които ще 
спечелят  ня-
кои от посети-

телите на изложението 
„Пролет 2009”. В томбо-
лата могат да участват 
всички желаещи. Те тряб-
ва да попълнят анкетна 
карта, която ще получат 

заедно с входния билет, и 
да я пуснат в урната. Пе-
челившите талони ще бъ-
дат изтеглени в присъст-
вието на нотариус на 17 
май от 12 ч. пред входа на 
Конгресния център.
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България – световен медиен център
За една седмица Бъл-

гария ще се превърне в 
световен медиен център.
От 15 до 17 май в Между-
народния дом на журнали-
стите във Варна започва 
годишната среща на Меж-
дународната федерация 
на журналистите (МФЖ). 
Главната тема на срещата 
ще бъде: „Справяне с про-
мяната: журналистически 
отговор на медийната кри-
за”. Част от делегатите 
по-късно ще се включат и 
в Петата световна среща 
на българските медии от 17 
до 21 май в София, Варна и 
Бургас. „Някъде в реалното, 
виртуалното и информаци-
онното пространство: ту-
ризмът, високите техноло-
гии и медиите“ е темата на 
тазгодишното издание на 
форума, чийто организатор 
е БТА. МФЖ е най-голямата 
журналистическа организа-
ция в света. Представлява 
повече от 600 хил. журна-
листи от 124 страни. Гене-
рален секретар на МФЖ е 
Айдан Уайт.

Г-н Уайт, каква е ро-
лята на Международната 
федерация на журналисти-
те?

 Базирани сме в Брюксел 
и се радвам да го кажа, че 
сме тук, в Брюксел, много 
преди Европейския съюз. И 
нашата роля е всъщност 
да организираме журналис-
тическите сдружения и съ-
юзи в целия свят около два 
основни въпроса. Единият 
е борбата за свобода на 
медиите, да се води борба 
журналистът да е незави-
сим, а вторият – да се съз-
дават най-добри условия за 
работа на журналистите. 
Това означава да се обез-
печат прилични работни 
условия, за да бъдат жур-
налистите в състояние 
да изпълняват ролята и 
функциите си в общество-
то – гражданите да са 
добре информирани. За да 
изпълняват медиите тази 
мисия, много е важно жур-
налистите да работят, без 
да са подложени на натиск, 
независимо дали от поли-
тиците, или от страна на 
икономическия сектор, или 
от други социални сили в 
обществото. В МФЖ из-
разходваме голяма част 
от времето си, за да се 
грижим за безопасност-
та на журналистите, да 
лобираме за изменения на 
закона, които да направят 
журналистиката по-лесна, 
по-свободна, да обезпечим 
журналистите да се реали-
зират в условията на демо-
крация. 

Какви са според вас ос-
новните проблеми и пре-
дизвикателства, които 
сега стоят пред журна-
листите на съвременния 
етап? Какви са основните 
опасности, пред които 
журналистите са изпра-
вени?

В съвременната журна-
листика е налице нараства-
ща, жестока криза. Тя се 

дължи на поредица от при-
чини – преди всичко имаме 
политическата криза. Днес 
журналистите са подложе-
ни на много повече полити-
чески натиск, отколкото 
преди. Дори и всичките 
тия правителства да го 
правят в името на сигур-
ността, на антитерорис-
тичните действия или на 
каквото и да било, всичко 
накрая се свежда до едно и 
също нещо – опит да се ма-
нипулира и контролира ра-
ботата на журналистите. 
Налице е и по-голям натиск 
върху журналистите чрез 
източниците на информа-
ция. Журналистиката е в 
абсолютна зависимост от 
свободните източници за 
информация – хора, които 
говорят свободно с журна-
листи. Сега какво става с 
журналистите? Записват 
се телефонни разговори, че-
тат се електронни писма, 
следят ги на всяка крачка, 
във всяка държава, когато 
пътуват, следи се с кого 
разговарят. Правото на 
журналистите да изслед-
ват внимателно властта 
е под силен натиск. Поли-
тическият натиск е тема, 
предизвикваща много голя-
мо безпокойство. 

На второ място, в са-
мата журналистика има 
проблем. Вътрешният 
проблем е, че старите, 
традиционните медии не 
са вече толкова доходо-
носни, колкото бяха, с тях 
не правиш достатъчно 
пари. И сега виждаме как 
много от хората, които са 
собственици на медии, съ-
кращават инвестирането 
в журналистика, изразход-
ват по-малко средства за 
обучение, за разследваща 
журналистика. Вече не мо-
жеш да извадиш корупцията 
на светло, ако не дадеш на 
журналистите нужното 

време за изследване и раз-
следване на случващите се 
явления и събития. A живе-
ем във времето на 24-часо-
вия новинарски цикъл седем 
дни в седмицата. Журнали-
стите трябва да работят 
за вестника, за онлайн из-
данията, понякога трябва 
да правят видео- и радио-
програми… и нямат време. 
Нямат време да проучват 
както трябва съответни-
те случаи. Този икономи-
чески натиск върху журна-
листиката също накърнява 

правото на журналистите 
да работят свободно. 

И накрая – но в никакъв 
случай не на последно място 
– е проблемът с хората, кои-
то искат журналистите да 
си мълчат, да спрат да ра-
ботят. Както стана с мо-
ята сънародничка Вероника 
Гиърин, журналистка от Дъ-
блин, която бе убита преди 
няколко години. Тя беше 
разследваща журналистка, 
която показваше къде има 
корупция и престъпления. 
Наскоро имаме случай на 
убит журналист в Хърва-
тия. Това са журналисти, ко-
ито са участвали в процеса 
на изваждане на светло на 
престъпления... Същест-
веното е, че ако си журна-
лист, който се захваща с 
корупцията, винаги, абсо-
лютно винаги ще стигнеш 
много близо до информация, 
която безскрупулните пред-
почитат да остане скрита. 
Тогава става опасно да си 

журналист. За щастие не 
са чак толкова много при-
мерите, но са достатъчни 
– убийствата в Русия, Хър-
ватия и в други страни, - за 
да можем да кажем, че това 
е огромен проблем. Кар-
тината, която ви рисувам 
сега, е сложна. Тя показва, 
че журналистиката е под 
политически, икономически 
натиск и... под натиск, ид-
ващ откъм едно ядро, една 
група в самото общество. 
Пред нас стои едно предиз-
викателство, което трябва 
да поемем – да има журна-

листи, които да разследват 
такива случаи. И там, къде-
то има корупция, трябва да 
има журналист, който да я 
осветли. Дали това е в Ру-
мъния, или в България, или в 
Обединеното кралство, или 
в Италия – където и да е, 
много е важно да имаме жур-
налистически орган, който 
да е в състояние да върши 
тази работа. Това, което ме 
притеснява, е, кой ще плаща 
за тази работа? Не съм убе-
ден, че традиционните ме-
дии ще го правят. Тепърва 

трябва да изнамерим начин 
за справяне с тази истин-
ска криза. Защото, ако ня-
маме журналистика, която 
да работи за огласяване на 
корупцията, повярвайте ми, 
тя няма да бъде огласявана. 
Журналистиката е онази, 
която е абсолютно свобод-
на и независима – жизнено-
важната част от процеса 
на изваждане корупцията 
на светло. Полицията може 
да свърши донякъде нещо 
по тази част, но неизбеж-
но – ако няма независимо 
изследване на употребата 
на властта, тази власт ще 
бъде корумпирана. 

Вие инициирахте и 
вече стартира кампа-
ния за повишаване на 
стандартите на жур-
налистическата профе-
сия и за т.нар. етична, 
качествено по-добра 
журналистика. Може ли 
нещо повече да кажете 

за тази инициатива? 
Да, аз смятам, че кам-

панията за журналисти-
ческа етика, която вече 
стартира, е наистина една 
световна кампания, защо-
то всъщност има проблеми 
във всяка страна по света. 
Съществува огромна криза. 
Проблемът е, че кризата се 
забелязва във всички части 
на света. Преди всичко съ-
ществува голяма криза за 
бъдещето на журналисти-
ката в Европа и Северна 
Америка. Тъй като основни-
ят проблем за това каква 

е бъдещата традиционна 
медия води до въздействие 
върху етичните стандар-
ти, защото медиите ста-
ват все по-популистки и 
за съжаление по-расистки 
настроени. Ето защо ние 
всички откриваме, че има 
една неприятна част от 
медийното послание сега, 
което е използвано, за да се 
направи сензация, която да 
привлече повече читатели. 
Това е опасен процес. 

Второ, в онези части 
на света, където медиите 
се разрастват - в Индия, 
Китай и Бразилия, наисти-
на има повече вестници, 
повече сателитни телеви-
зии и повече телевизионни 
канали, но всъщност стан-
дартите са по-ниски, за-
щото те не са привлечени 
от традицията, основана 
на демокрация, а от една 
нова традиция за правене 
на пари чрез медиите. И 
третата област е там, 
където медиите работят 
в страни с нестабилно или 
слабо управление. Това са 

страните, които са разру-
шени от бедност, засегна-
ти от война или болести и 
нямат действащи пазари, 
и там, където медиите 
стават абсолютно зави-
сими от държавата или от 
международните спонсори. 
Ето защо е невъзможно да 
се говори за свобода на 
пресата в тези страни. 
Ако се огледаме наоколо, 
ще видим, че съществуват 
редица проблеми. И основ-
ният е: „Къде е качестве-
ната журналистика в ин-

терес на демокрацията?”
Същото се отнася и 

за Съединените щати, и 
за Европа, както и за жур-
налистите в Бразилия, 
за журналистите в Ирак, 
Палестина или Пакистан. 
Така че въпросът за етич-
ната журналистика, за ка-
чествената журналисти-
ка, професионалните медии 
в защита и подкрепа на де-
мокрацията е абсолютно 
фундаментален за нашата 
кампания. Няма демокра-
ция там, където няма ка-
чествена професионална 

журналистика. Ако искаме 
да изградим демокрация, 
да изградим отворени об-
щества, ни трябват добри 
медии. Затова инициати-
вата за етична журналис-
тика, която започнахме в 
София, е наистина важна 
за нас. Тя е важна за жур-
налистите в България тол-
кова, колкото и за журнали-
стите навсякъде по света. 
Ако искаме качество, при-
лични условия на живот в 
обществото, ако искаме 
хуманност и солидарност 
– тогава ни трябва добра 
журналистика.

Какво ще пожелаете на 
българските журналисти?

Моето пожелание за 
българската журналисти-
ка... Първото е българските 
журналисти да са сплотени, 
да се подкрепят взаимно, 
да проявяват солидарност 
едни към други. А често 
пъти журналистите не се 
справят добре с това, за-
щото са отделни личности 
и защото се конкурират по-

между си. Искат да виждат 
името си във вестника, да 
виждат образа си на теле-
визионния екран - това са 
нещата, които ги моти-
вират днес. А всъщност 
журналистите трябва да 
се борят за правата си, те 
трябва да работят заедно. 

 Три са нещата, които 
за мен са много важни: со-
лидарност, социален диалог 
и повече диалог с граждан-
ското общество. Тези са 
приоритетните цели за 
настъпващия период.

Ренета Николова

Журналистиката е онази, която е 

абсолютно свободна и независима – 

жизненоважната част от процеса на 

изваждане на корупцията на светло.

Медиите стават все по-популистки и 

за съжаление по-расистки настроени. 

Ето защо ние всички откриваме, че има 

една неприятна част от медийното 

послание сега, което е използвано, за да 

се направи сензация, която да привлече 

повече читатели. Това е опасен процес.

Няма демокрация там, където 

няма качествена професионална 

журналистика. Ако искаме да изградим 

демокрация, да изградим отворени 

общества, ни трябват добри медии.

Снимки Ренета Николова

Айдан Уайт, 
генерален секретар на МФЖ
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„Балканстрой“ преряза 
лентата на завод за 
дървесина в Разлог
Инвестицията е над 70 млн. лв., компанията има капацитет да 
преработва 50 000 м3 дървесина при напълно безотпадна технология

Завод на Technowood, дъ-
щерно дружество на „Бал-
канстрой", беше официално 
открит в Разлог. Той е раз-
положен на 10 000 м2 площ. 70 
млн. лева струват само тех-
нологичните линии за произ-
водство на интериорни вра-
ти и дограма, на трислойни 
платна и трегери, на слепени 
греди, на дървени пелети за 
отопление, сушилните и це-
хът за разкрояване. Проек-
тът е съфинансиран от По-
щенска банка.

Бизнес планът предвижда 
до края на 2010 г. екипът на 
компанията да достигне 450 
души. В завода вече работят 
над 200 души.

Технологичните линии са 
купени от лидера в производ-
ството на машини и съоръже-
ния за дървопреработващата 
промишленост Weinig Concept. 
Портфолиото на Technowood 
включва кофражни греди 
(трегери) и многослойни гре-
ди за конструкции, трислойни 
кофражни платна, масивни и 
интериорни врати, дървена 
дограма със стъклопакет, 
биопелети за отопление, гра-
дински мебели, както и широ-
ка гама продукти от дърве-
сина.

Компанията има капа-
цитет да преработва над 
50 000 м3 трупи годишно до 
крайна продукция при напълно 
безотпадна технология. Ам-
бицията на Technowood e до 
края на 2009 г. да достигне 
20-25% от целия пазарен дял 
на платна и греди и до 20% от 
пазара на интериорни врати 
и дограма. 

Technowood предлага про-
дуктите си в търговската 
мрежа основно чрез дистри-
бутори и партньорски орга-

низации. Фирмата ще изнася 
част от продукцията си за 
Централна и Източна Евро-
па, вече са водени разговори 
с фирми от Гърция и Италия. 

Още в края на следващата 
година е планирано разширя-

ване на про-
дуктовата 
гама. Тога-
ва  трябва 
да  се  пус -
нат  проб -
ните серии 
на дървена 
догра ма  с 
външно алу-
м и н и е в о 
по к ри т и е . 
Според тър-
говския ди-
ректор на 
новия завод 
инж. Свето-

зар Маджов в България такъв 
продукт, който е практичес-
ки вечен, не се произвежда, а 
се внасят единични бройки 
заради високите цени на нем-
ските аналози. 

Гости на тържествената 
церемония бяха кметът на 
община Разлог Любен Татар-
ски, областният управител 
на Благоевград Владимир Ди-
митров, заместник-министъ-
рът на икономиката и енер-
гетиката Явор Куюмджиев и 
Валтер Фареншон - председа-
тел на съвета на директори-
те на Weinig Concept. Преди 
да бъде прерязана лентата, 
неврокопският митрополит 
Натанаил извърши тържест-
вено освещаване на обекта. 

В момента холдингът 
„Балканстрой”, който има 
предприятия за полипропиле-
нови панели, за керемиди, тух-
ли, алуминиева и PVC дограма 
и за окачени фасади, изгражда 
в Раднево и завод за гипскар-
тон.

Николай Калоянов (отпред) - председател на съвета на директорите на „Балканстрой” АД, Йордан Каназирев 
- изпълнителен директор на „Балканстрой” АД, Любен Татарски - кмет на Разлог, Владимир Димитров - 
областен управител на Благоевград, Явор Куюмджиев - зам.-министър на икономиката и енергетиката, 
Костадин Калоянов - изпълнителен директор на „Балканстрой” АД, Валтер Фареншон - председател на съвета 
на директорите на Weinig Concept

Technowood разполага с една от най-големите и 
съвременно оборудвани производствени бази в 
бранша на Балканите 

Проектът

ИЗДИГАТ СПА ХОТЕЛ КРАЙ  
ЯЗОВИР „БАТАК“

ПОДЗЕМЕН МУЗЕЙ ГРАДЯТ 
В ПЛОВДИВ 

„БЕРИЛ” ЩЕ ДОБИВА ВУЛКАНИТИ 
КРАЙ БУРГАС

ПОДНОВИХА СТРОИТЕЛСТВОТО  
НА ДУНАВ МОСТ-2 

В непосредствена близост до вода-
та на язовир „Батак“ ще се издигне СПА 
хотел. Проектът ще бъде реализиран на 
два етапа. Първата фаза е изграждане 
на екоселище Батак - Превала, което ще 
бъде завършено до края на пролетта. 
Вторият етап е построяването на СПА 
хотел още през лятото на тази година.

Язовир „Батак” се намира на три ки-
лометра от центъра на града, съвсем 
близо до Цигов чарк. Съчетанието на 
прекрасна природа, отлични условия за 
отдих, риболов, водни спортове и лю-
бителско каране на ски е мотивирало 
предприемачите да инвестират.

В Пловдив ще бъде изграден „Подзе-
мен музей на Филипопол“. Това ще стане 
по проект на Областна управа - Плов-
див, която се финансира от Европей-
ското икономическо пространство със 
сътрудничеството на Норвегия, съоб-
щи областният управител Тодор Пет-
ков, цитиран от БТА. Инвестицията е 
за 900 хил. евро.

По думите на Петков проектът е 
най-високо оценен от всички одобрени в 
Европейското икономическо простран-
ство 40 проекта в приоритетната об-
ласт „Опазване на европейското култур-
но наследство“.

Правителството предостави на 
„Берил ООД - Бургас” концесия за добив 
на строителни материали - вулканити, 
от находище Крушака (161 дка). То е раз-
положено в землището на село Маринка, 
община Бургас. Срокът на концесията е 
25 години. Предвидените инвестиции за 
периода са в размер на 2,47 млн. лв. Очак-
ваната годишна производителност на 
кариерата е 81 хил. т базалтоиди и 
трахитови туфи. Община Бургас ще 
получава 30% от концесионното възна-
граждение. 

Със спадане нивото на река Дунав 
е подновено и строителството на 
Дунав мост-2 при Видин - Калафат. На 
българския бряг се изгражда първата 
опора на втория мост, съобщава ръко-
водителят на обекта Симеон Евтимов. 
Фундаментът под опората е от 6 из-
ливни стоманобетонни пилоти, които 
са забити на дълбочина от около 60 м. 
Върху тях се излива стоманобетонна 
съединителна греда - ростверк, с раз-
мери 15/15 м. 

Работи се и по прилежащата инфра-
структура, като са завършени колони-
те при железопътния надлез. Строи-
телството на мост и инфраструктура 
трябва да приключат едновременно.

Нов спортен център в 
Банско

На площ от 58 дка започва 
строеж на спортно-развле-
кателен център край Банско. 
В курортната община в мо-
мента изготвят подробния 
устройствен план за строи-
телството. На мястото ще 
бъдат разположени мулти-
функционална спортна зала, 
развлекателен комплекс с 
търговска част, СПА част и 
хотелска база. 

Радка Галчева, управител 

на „БД Спорт Банско” пред-
стави лично пред местните 
парламентаристи инвестици-
онните намерения за изграж-
дането на „Социално-спортно-
рекреационен център Банско”. 
Арх. Семерджиев разясни на 
съветниците, че в момента 
се работи в две насоки – оп-
тимизиране на идейния про-
ект и неговото финансиране. 

Спортно-развлекателни-
ят център ще бъде изграден 

в местността Дурово блато. 
Предварителният идеен про-
ект ще бъде готов до 45 дни 
и ще бъде представен за раз-
глеждане на ръководството на 
общината. 

Идейната концепция за из-
граждането на обекта беше 
обсъдена и одобрена от об-
щинските съветници още 
през 2008 г. Общият размер 
на инвестицията е 50 млн. 
евро.

Елица Илчева
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Градска 
железница ще 
разтоварва 
трафика в Русе
Проектът предвижда финансиране по 
програма JASPERS на Европейския съюз

Русенският лицензи-
ран жп оператор „Булмар-
кет” предлага да изгради 
вътрешноградска же-
лезница в крайдунавския 
град. Проектът е пред-
ставен на заседание на 
Консултативния съвет за 
транспортно обслужване 
на населението с железо-

пътен транспорт и без-
опасност на движението 
към областната админи-
страция. „Булмаркет” вече 
е получил и сертификат 
за безопасност. Идеята 
е да се използва готова-
та жп инфраструктура в 
града. Чрез нея може да 
се осъществи връзка от 
Централна жп гара през 
гара Разпределителна 

до Индустриална зона по 
едната ос и от Речна гара 
до гара Разпределителна 
по другата. Така градска-
та железница може да 
поеме потока работещи 
в редица предприятия в 
източната индустриал-
на зона на града, където 
се трудят няколко хиляди 
русенци. За да стигнат 
до работните си места, 

сега те са принудени да 
ползват обществения 
автобусен транспорт 
или собствените си ав-
томобили и така стават 
една от причините за су-
трешните задръствания. 
Обслужването на желез-
ницата ще се извършва с 
безкупейни вагони или мо-
триси. Подобен начин на 
придвижване към източ-

ната промишлена зона не 
е новост за града, памет-
ливи русенци припомниха, 
че до началото на 60-те 
години на миналия век по 
маршрута от Централна 
жп гара и гара Разпреде-
лителна се е движел т. 
нар. работнически влак, 
който превозвал работе-
щите в заводите „П. Ка-
раминчев”, „Г. Димитров”, 

ЛВЗ и Локомотивно депо, 
„Л. Таджер” и др. „Дундаки-
то”, както галено са нари-
чали работническия влак, 
спирал при Кооператив-
ния пазар, при сегашния 
надлез край „Практикер”, 
при моста над ул. „Д. Дон-
чев” и при локомотивното 
депо. Всекидневно с него 
пътували няколко хиляди 
работници.

В много от големите 
западноевропейски 
градове влаковете 
минават през градовете

Елица Илчева

В БУРГАС

Кметът санира 
принудително 
къщите в центъра

Започва градеж  
на болница  
в „Меден рудник“ 

Кметът на Бургас 
Димитър Николов обяви, 
че къщите в центъра ще 
бъдат санирани прину-
дително. Това ще стане 
с нова наредба за ларго-
то. Тя ще се отнася за 
всички сгради по главни-
те пешеходни улици на 
града, които са стари и 
олющени. Ако наредбата 
бъде приета от местния 
парламент, собственици-
те на имоти, основно по 
улиците „Александровска" 
и „Богориди", ще бъдат 
задължени да обновят 
фасадите си в опреде-
лен срок. Ако той не бъде 
спазен, Община Бургас 
ще извърши санирането 

за своя сметка, а след 
това по съдебен ред при-
нудително ще събере от 
собствениците изразхо-
дените суми.

Мотивът, с който се 
подготвя новата наред-
ба, е предстоящият ця-
лостен ремонт на пеше-
ходните улици в Бургас. 
Той ще започне след из-
готвяне и одобряване на 
общ устройствен план 
на Бургас. Реконструкци-
ята ще бъде извършена 
на няколко етапа. Първи-
ят ще обхване ул. „Алек-
сандровска" от площад 
„Тройката" до сградата на 
общината. Собственици-
те на сгради - паметници 

на културата, също ще 
трябва да направят са-
ниране с разрешение от 
Националния институт 
за паметници на култу-

рата (НИПК). Кметът се 
ангажира да съдейства 
за получаването на тако-
ва разрешение в кратки 
срокове.

Общината предвиж-
да изграждането на две 
сгради с топла връзка 
между тях - за многоп-
рофилна болница и меди-
цински център. Здравно-
то заведение ще е за 130 
лежащо болни с 15 спе-
циализирани отделения и 
спешен център. Сграда-
та ще бъде с разгърната 
площ от 6000 кв. м, като 
са предвидени надземен 
и подземен паркинг.

„Меден рудник" е с 
размерите на  малък 
град, но е изграден на 
практика извън Бургас 
и няма никакво лечебно 

заведение за оказване 
на спешна помощ. 

Едва тази  година 
общината намери необ-
ходимите средства за 
изграждане на болница. 
Идеята обаче не се по-
среща ентусиазирано 
от всички. Петното, оп-
ределено за строеж, се 
пада точно на мястото, 
където са издигнати не-
законни и грозни гаражи 
от ламарина. Това е ис-
тинската причина някои 
местни жители да про-
тестират, коментират 
от общинската админи-
страция.

Леко повишение на строителната продукция отчете 
НСИ, промишленото производство е нараснало със 7,7% 

Увеличение на строителната 
продукция в размер на 7.3% през 
март, спрямо февруари отчете 
Националният статистически ин-
ститут (НСИ). Това леко раздви-
жване става на фона на общ спад 
от 4,3% през март 2009 г. спрямо 
март 2008 г.

С 11,9% ръст е гражданско-
то строителство, което обхва-
ща инфраструктура, ремонтни 
действия и доизграждане на стро-
ителни обекти. По данни на НСИ 
относителният дял на това стро-
ителство е твърде нисък, което 
практически означава, че това на-

растване няма сериозно отраже-
ние върху общата картина в сек-
тора. Сградното строителство 
е със значителен относителен 
дял (66,8%) в общото строително 
производство и нараства с 5,2%. 

Производството на инвести-
ционни продукти е намаляло драс-
тично с 35,3%, производството на 
продукти за междинно потребле-
ние - с 31,0%, а производството 
на енергийни продукти нараства 
със 7,1%.

По предварителни данни през 
март 2009 г. промишленото про-
изводство е със 7,7% по-голямо 

в сравнение с предходния месец. 
Общият индекс на промишленото 
производство се определя в голя-
ма степен от индекса на прера-
ботващата промишленост, който 
през март 2009 г. нараства с 8,6% 
спрямо индекса за февруари т.г. 

Ръст е регистриран при про-
изводството на напитки , на из-
делия от каучук и пластмаси, на 
тютюневи изделия и основни ме-
тали. Намалява производството 
на химични продукти, на облекло, 
на метални изделия, без машини и 
оборудване. 

В сравнение с март 2008 г. 

промишленото производство 
през март 2009 г. е със 17,1% по-
малко. По предварителни данни 
приходите от продажби за март 
2009 г. намаляват с 12,1% в срав-
нение със същия месец на пре-
дходната година, съобщиха от 
Националния статистически ин-
ститут. В търговията на дреб-
но регистрираното намаление е 
8,4%, като от всички наблюдава-
ни групи единствено в търговия-
та с хранителни стоки, напитки 
и тютюневи изделия е отчетен 
ръст от 2,0%. Във всички оста-
нали групи се наблюдава спад в 

границите от 1,1% в търговия-
та с фармацевтични и медицин-
ски стоки, до 15,6% в търговията 
с компютърна и комуникационна 
техника. 

В търговията на едро общо-
то намаление се дължи на отри-
цателните темпове във всички 
съставни групи, с изключение на 
търговията с нехранителни по-
требителски стоки. Значителен 
спад е регистриран в търговия-
та с автомобили и мотоциклети. 
Тази дейност е структуроопреде-
ляща и формира около 94% от обе-
ма на приходите.

Димитър Николов



8 СТРОИТЕЛ ЕКОЛОГИЯ петък, 15 май 2009 

Напред към прогреса и назад към природата – това прави арх. Георги Георгиев 
с любимия материал на Господ

Да се строи в днешно 
време къща без бетон?! 
Може. С глина... и ако е за 
експеримент. Това доказва 
делото на арх. Георги Ге-
оргиев, който вече втора 
година прави „глинено чудо” 
точно срещу Белоградчиш-
ките скали. 

Архитектът, който е 
автор на устройствения 
план на курорта Боровец 
и редица богаташки къщи 
в столицата, с истинска 
страст експериментира 
строителството с люби-
мия и на Господ материал 
– калта, в собствен имот 
край видинското село Из-
воз. Той е проектант, архи-
тект, строител и еколог... 
Защото в крайна сметка 
всичко се прави за еколо-
гията и от интерес към 
вечните неща. 

„За постиндустриално-
то общество строител-
ството с глина е инте-
ресно, защото отдавна е 
забравено. След първата 
енергийна криза през 70-
те години в много страни 
предприемачите се обърна-
ха към екостроителство-
то. У нас все още няма за-
силен интерес, появява се 
тук-там някоя и друга ляс-
товичка. Аз не храня илю-
зии, че този вид строител-
ство може да се развие с 
бързи темпове. Но на фона 
на общата рецесия този 
сегмент от строителния 
бизнес върви нагоре”, обяс-
нява архитектът. 

Неговата страст към 
глината се родила през 90-
те, след като проектирал 
серия от скъпи, модерни 
къщи за богати хора още 
в началото на промените, 
когато това била мечтата 
на всеки архитект. Когато 
видял колко бетон отива в 
тези къщи, решил кате-
горично, че няма тръпка 
в тях. И нагазил в калта. 
Започнал да строи къща с 
кал, камък, дърво и трева, 
да използва местни водо-
източници и енергията на 
слънцето. Тоест върху 13 

декара да създаде затворен 
цикъл. Твърди, че просто 
иска да види дали ще успее. 

„В началото всичко зву-
чеше налудничаво. Но кога-
то се появи интернетът, 
видях, че това е нещо, кое-
то се прави, което е инте-
ресно не само на мен. През 
1996 г. ме вдъхнови една 
изложба на такива къщи 
в Южна Америка. После на 
световно биенале предста-
вих проект, който направи 
впечатление и получи на-
града. Той е утопичен, но 
се хареса. Използвана е 
система от куполи с по-
особена форма, защото в 
купола няма напрежение”, 
продължава Георгиев. 

Той има и собствен 
сайт - www. glinata.dir.bg, 
в който събира всичко по 
темата „глинено строи-
телство”. Там са и трите 
основни техники, които се 
използват при строежа на 
къщи от глина, както и най-
добрите глинени образци у 
нас, които не са правени 
от арх. Георгиев – точното 
копие на къщата на анима-
ционния герой Фред Флинт-
стоун в родопското село 
Лещен и къща до Иракли, 
която вече има награда 
от Съюза на архитекти-
те. Къщата край морето 
е пипната великолепно по 

техниката „коб” до послед-
ния детайл и е обявена за 
продажба в сайт за ВИП 
имоти с цена от 250 хил. 
евро. Къщата на Флинт-
стоун (която е каменна в 
оригинал, действието във 

филма се развива в камен-
ната ера) пък е туристи-
ческа атракция, която се 
ползва за хотел и меракли-
ите да се докоснат до пър-
вобитния свят плащат 120 
лв. на легло. 

„Строителството с 
глина не може да стане 
масово, да се индустриа-

лизира, а всичко около нас 
е плод на една строителна 
индустрия. Разбира се, има 
възможности за механиза-
ция. В САЩ се произвеждат 
къщи с голяма производи-
телност, има машини, ко-

ито правят по 6000 тухли 
на ден. 

Недостатъкът е много-
то ръчен труд. Това обаче 
е и предимството за бу-
тиковото строителство, 
за един по-тесен сегмент 
от клиенти, които са це-
нители на природосъо-
бразния начин на живот, 

защото нищо не може да 
замени пипнатото от чо-
вешка ръка и аз го усещам 
в нещата, които правя. Те 
имат много по-голяма сила 
от готовия индустриален 
продукт. Така че има бъде-

ще, но в един по-
специфичен сег-
мент на клиенти, 
които не са масо-
ви”, разказва още 
специалистът.

С а ми ят  Ге -
орги Георгиев е 
правил няколко 
опита за „масо-
во” производство 
на къщички от 
кал .  При  това 
се опитал да ги 
вкара в социална 
програма, насо-
чена към ромите. 
Убедил тогаваш-
н и я  м и н ис тъ р 
Иван Нейков, но 
не и ромите, ко-
ито категорично 
отказали да от-

ъждествят кирпичените 
домове с екологията, а 
не с беднотията. Все пак 
Георгиев вдигнал дом за 
бедните в Самоков и до 
ден днешен там живее 
голямо семейство. Проек-
тът, който трябвало да 
се развие заедно с безра-
ботни роми в Пазарджик 

и Хасково, ударил на камък 
и по друга причина – у нас 
няма нормативна уред-
ба за стандартизиране и 
приемане на подобно стро-
ителство.  Основният 
конфликт, в който влиза 
този тип строителство, 
е земетръсният правил-
ник, нищо че традиционно 
се знае, че именно това 
строителство е най-ус-
тойчиво на земетръс. В 
Германия, и дори в Перу 
например държавата е 
описала всичко в правил-
ник, но у нас явно няма 
интерес това да се случи. 
Всъщност Георгиев е къс-
метлия, защото къщата, 
която гради, е в онзи малък 
участък от България, кой-
то не е земетръсна зона 
и не му е нужна стандар-
тизация.

„Край Белоградчик пра-
вя еклектика – на едно 
малко място съм използ-
вал всички техники. Има с 
дървен скелет, без дървен 
скелет, купол, свод, зат-
ревен покрив, трамбувана 
глина и стена от коб. Като 
архитектурен подход не 
го препоръчвам на никого, 
но като експериментален 
е идеален. Ще направя и 
покрив от тръстика, за 
да вложа всички знания 
и едновременно да науча 
всички неща. Истинският 
тръстиков покрив е нещо, 
което в България няма тра-
диции, но той има няколко 
предимства – тръстика-
та е 100% естествен ма-
териал. Такива покриви в 
Англия имат трайност 70 
години. Те са дебели около 
35 см, което ги превръща 
в топлоизолация. Така по 
много прост начин се по-
стига всичко, необходимо 
за едни покрив – хидро-, то-
плоизолация и това, което 
е търсено – използването 
на естествен материал”, 
продължава строителят, 
който се опитва да по-
стигне прогрес, връщайки 
се назад към природата. И 
влиза в бъдещето, експе-
риментирайки с вечните 
неща - кал, дърво, камък и 
трева. 

Строителство-
то с непечена глина 
консумира приблизи-
телно 1% от енер-
гията, необходима 
за производството и 
транспорта на пече-
ни тухли или стома-
нобетон. Непечената 
глина се рециклира 
многократно. Тя 
може да бъде пре-
работена по всяко 
време без вредни 
емисии и с минимален 
разход на енергия. 
Методите за строи-
телство с непечена 
глина са нискотех-
нологични и могат 
да се изпълняват от 
непрофесионалисти, 
без да са необходими 
скъпи инструменти и 
машини. Достатъчен 
е само един човек с 
опит, който може да 
управлява процеса. 
Способът е трудо-
емък, но когато се 
използва собствен 
труд, този факт не 
е от първостепенно 
значение. 

Елица Илчева

В глинената ера на 
модерното строителство

Непечената глина, използвана 
като строителен материал, се среща 
с различни названия. От научна гледна 
точка тя е смес от глина, тиня (мно-
го фин пясък), пясък и понякога от 
по-едри запълнители (добавъчни ма-
териали) - подобно на чакъл или камъ-
ни. Когато се говори за ръчно израбо-
тени непечени тухли, обикновено се 
използва терминът „кирпич”. Опреде-
лението „пресовани глинени блокове” 
се отнася за изработените под наля-
гане с преси непечени тухли. Когато 
уплътняването се извършва в кофраж, 
технологията се нарича „трамбувана 
глина”. „Коб” е английският термин 
за строителство с непечена глина, 
без да се използват кофраж, тухли 
и дървена конструкция. Английският 
коб се прави от глинеста почва, сме-
сена със слама, вода и понякога пясък 
или трошени камъни. Съдържанието 
на глина варира от 10 до 30%. Стени-
те се изграждат на каменни основи, 

върху които строителната смес се 
натрупва с вила и се отъпква с кра-
ка до достигане на слой от около 50 
см. На следващия ден излишната маса 
отстрани се изрязва с остър инстру-
мент (права лопата или търнокоп) и 
може да се продължи нагоре. Без да 
се използва кофраж, се достига висо-
чина до 7-8 м при дебелина на стената 
50-60 см. При т.нар. трамбувана гли-
на използваният материал е влажна 
смес от около 20% глина и 80% пясък 
и други добавки. Стените от трам-
бувана глина са дебели 50-60 см. Сгра-
дите се строят с подвижен „пълзящ 
кофраж” най-често от водоустойчив 
шперплат. Строителната смес се по-
лага на слоеве, които се трамбуват 
до уплътняването им (около 50% от 
първоначалния обем). Трамбува се с 
пневматични или ръчни трамбовки, 
като кофражът може да бъде преме-
стен почти веднага. Завършената 
стена наподобява седиментен блок. 

Кирпичът се прави с дървени калъ-
пи, които съхнат на слънцето. По-
нова е техниката, с която се правят 
пресовани кирпичени тухли -  ръчната 
преса. Съществуват и механични 
преси с по-висока производителност. 
По нашите земи се използва и дървен 
скелет, който след това се замазва с 
глина или само с кирпич. Или със сла-
мени бали дори. При всички техники се 
използва и слама или сено, в Самоков 
дори с ленени влакна от фабриката, 
които се наричат пуздер. Тези фибри 
армират глината и повишават якост-
та й два пъти. 

Преимущества в сравнение с 
обикновено използваните индустри-
ални строителни материали са по-
добряване на вътрешния климат в 
помещенията. Непечената глина има 
способност да балансира на относи-
телната въздушна влажност, каквато 
не притежава никой друг строителен 
материал.

От злополучния проект Георги е запазил и приятен спомен - белгийска 
ръчна преса, с която може да се правят около 200 глинени блокчета 
дневно от двама души. Това е и единствената машина на строежа

Къщата срещу Белоградчишките скали 
като нищо може да се превърне в 
следващото чудо на света
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Г-н Бойков, в. „Стро-
ител” стартира във вре-
мето, когато световната 
финансова криза се усети 
осезаемо върху цялата ни 
икономика. Наши репорте-
ри отразиха отчетните 
събрания на няколко об-
ластни представителства 
на Камарата на строите-
лите в България. В изказ-
ванията на мениджърите 
личеше загриженост за 
развитието на строител-
ния бизнес у нас. Какъв е 
обобщеният анализ на си-
туацията в бранша? Има 
ли светлина в тунела? 

Преди всичко искам да 
изразя радостта си от 
„рестартирането” на в. 
„Строител”.

Идеята ни за него е от 
миналата година. По закон 
КСБ беше длъжна да има 
свое сериозно издание. Ре-
шихме, че това издание ще 
бъде в. „Строител”. Идеята 
беше в него да бъдат пока-
зани проблемите, желания-
та, надеждите на всички 
наши членове и на фирмите 
от бранша, както възмож-
ността да обсъждаме какво 
е състоянието на сектора. 

Разбира се, финансова-
та криза е много дискути-
рана тема в печата. Ние в 
строителните фирми я усе-
тихме още през миналата 
2008 г. Първите засегнати 
бяха фирмите, занимаващи 
се със строителство на ва-
канционни комплекси. След 
бурния растеж от 2004-05 
г. се усети отдръпване на 
инвеститорите от пазара. 
В числа това прави някъ-
де около 2 млрд. евро, кои-
то излязоха от страната. 
Всъщност КСБ отчиташе 
растеж през 2008 г., но 
при силно намалени темпо-
ве. Кризата при нас дойде 
фактически през януари и 
февруари 2009 г. Тя започна 
с това, че нямаше разкрити 
нови обекти и издаването 
на разрешителни рязко пад-
на. За анализаторите беше 
ясно, че със или без криза 
развитието в сектора на 
строителството ще пре-
търпи корекции, защото 
през последните 4 години 
той отбеляза непрекъснат 
растеж от около 16%. А Бъл-
гария е малка страна – тя 
се попрезастрои. Жалко е 
само, че строителният рас-
теж се случи в условията 
на недобре регламентирани 
правила. И на много места 
резултатите показват 
презастрояване и неудач-
ни решения, а всичко това 
е съпътствано с липса на 
капиталовложения по отно-
шение на инфраструктура-
та на страната. С настъп-
ването на кризата първо 
се оттеглиха рисковите 
капитали, благодарение на 
които се правеха добри пе-
чалби. 

Но ако бяхме анализира-
ли навреме ситуацията, щя-

хме да забележим, че в Испа-
ния, където имаше подобен 
растеж в строителството, 
в рамките на няколко години 
кризата настъпи още в на-
чалото на 2008 г. и не беше 
пряко свързана с финансова-
та и икономическата криза, 
а с пренасищането на па-
зара. За настъпването на 
икономическата криза доп-
ринесоха многото нерешени 
проблеми или пък неправил-
но решените в годините на 
„лесните пари”. Кризата в 
момента ни помага да се 
огледаме и да видим къде се 
намираме – картината не е 
много приятна. По статис-
тика имаме 70% дял на жи-
лищно строителство като 
част от общия строите-
лен продукт и тук именно 
е съсредоточена кризата. 
Освен това много голяма 
част от инфраструктур-
ните проекти в страната 
не са стартирали, имахме 
и сериозни пропуски по от-
ношение на нормативната 
база, които доведоха до 
неконтролируемо застро-
яване в големите градове и 
курорти.

 
А в т о р и т е т и т е  в 

бранша изказват стано-
вища, че най-засегнати 
ще бъдат фирмите, на-
сочили усилия и техника 
предимно в работа по Чер-
номорието и планинските 
курорти.

Да, разбира се, най-за-

сегнати от кризата са 
фирмите, които работят 
по Черноморието и планин-
ските курорти. По курор-
тите ни имаше значителна 
концентрация на регистри-
раните строителни фирми. 
Най-много са строителни-
те фирми в София, следва-
на от Варна, след това са 
Пловдив и Бургас. Сега дос-
та от сериозните фирми се 
мобилизираха и свиха свои-
те разходи. Част от тях, 
които бяха най-успешни в 
един определен вид строи-
телство, потърсиха изход в 
разширяване на дейността 
си. Така кризата ще помог-
не на строителите да се 
преструктурират успешно 
като фирми и да се стре-
мят да реагират адекватно 
на създалата се ситуация. 
От друга страна, очаквам 
сериозна безработица в 
строителния сектор. Ре-
гистрираните работници 
в него за миналата година 
бяха около 263 хил. души. 
Аз очаквам нещата да се 
върнат на ниво 2006 г., т.е. 
около 170 хил. заети в бран-
ша. Дали съм прав в очак-
ванията си, ще стане ясно 
към края на годината. В 
регистъра са вписани 5400 
фирми и около 80% от тях 
са малки фирми. В тях има 
по 15-20 работници, които 
за заети само когато има 
работа по конкретен про-
ект, и са доста гъвкави в 
това отношение. Все пак не 
очаквам много фирми да от-
паднат от пазара, по-скоро 
те ще изчакат по-добър 
момент, в който да се за-
върнат на него. Сега ситу-
ацията в бранша се услож-
нява от идващите отвън 
работници и завръщащите 
се имигранти. 

За двата месеца от 
стартирането на нашия 
вестник ние разговаряхме 
с много от управителите 

на сериозните строител-
ни фирми. Мениджърите 
твърдят, че в подобна си-
туация при сегашната фи-
нансова криза може да се 
открие и рационално зърно 
– ще „изплуват” само най-
добрите и ще отпаднат 
фирмите, които са част 
от „сивата” икономика. 
Подкрепяте ли подобна 
позиция?

Когато се купува всич-
ко, което се предлага на 
пазара, е естествено, че 
качеството не може да се 
гарантира. Качеството се 
гарантира от изискванията 
на потребителя. Но в наша-
та ситуация не беше така 
– колкото по-бързо се купу-
ва тук, толкова по-добре. 
Когато нещо е прекалено 
евтино, ясно е, че липсва ка-
чество, но хората бързат, 
защото толкова могат да 
си позволят и се страхуват 
утре да не се покачи цена-
та. Виждал съм блокове с 
разнебитена фасада още в 
първата година от ползва-
нето им. Мога да дам при-
мер със сгради без Акт 16, 
в които живеят хора. Наши-
ят пазар е доста забързан, 
с неясни правила и това е 
така, защото обществото 
ни е такова. Има много хора, 
които дойдоха в строител-
ния бизнес от други браншо-
ве поради високата норма 
на печалба и лесните пари, 
без подготовка и без опит. 
Все пак трябва да подчер-
тая, че съм оптимист – 
очаквахме, че в КСБ ще се 
регистрират 4000 фирми, а 
всъщност се регистрира-
ха над 5000 и продължават 
да се регистрират. За мен 
този факт е знак, че фир-
мите излизат „на светло” 
и държат бизнесът им да 
бъде легален. Слава богу, че 
успяхме в периода на бурен 
пазарен растеж да въведем 
някакъв ред и да подчиним 
фирмите на някакви мини-

мални изисквания, като ги 
категоризираме и изискаме 
да имат правила по охрана 
на труда, да спазват пра-
вата на работниците си, 
елементарните трудови и 
инженерни норми. 

Кризисният период спо-
ред мен ще бъде по-труден 
за по-големите фирми, кои-
то ще трябва да мобилизи-
рат всичките си резерви за 
оцеляване. За малките фир-
ми са в сила други правила: 
днес ги има, утре ги няма, а 
в следващия момент отново 
се появяват... 

Вярно е, че кризата мо-
билизира добрите практи-
ки, и когато един строител 
оцелее след подобно изпи-
тание, той ще бъде вече 
по-силен, по-организиран и 
модерен. Когато погледнем 
на икономическите изпита-
ния по този начин, за нас е 
ясно, че старите правила 
ще бъдат неприложими – 
смятам, че лесната печалба 
вече няма да бъде основен 
приоритет, а качеството. 
След кризата оцелелите 
ще наблягат на качество-
то, защото то е визитна-
та картичка за истинския 
строител. 

Кризата ни поставя 
пред решаването на още 
един важен въпрос – за 
квалификацията на стро-
ителните работници. Да, 
смятам, че всички сложни 
процеси в нашия развиващ 
се пазар ще доведат до по-
вишаване на качеството и 
това е неизбежно. 

Сега е време на отрез-
вяване – от януари насам 
наблюдавахме рязък спад на 
строителството в срав-
нение със същия период на 
2008 г. Въпреки тази ста-
тистика опитът и положи-
телните моменти, както и 
току-що излезлите резул-
тати показват, че вече има 
икономически растеж от 
12% спрямо предходния ме-

сец на 2009 г., което се дъл-
жи на гражданското стро-
ителство. През миналата 
година се търсеха проекти 
и петна за строителство, 
а през тази има готови 
обекти с разрешително за 
строеж, но без строители. 
За всичко това допринесе и 
финансовата криза, която 
затвори кредитирането. 
Много е трудно да се вземе 
кредит в момента, а по от-
ношение на строителство-
то е почти невъзможно. 
Много тежки станаха усло-
вията при лихвени процен-
ти от 8-9 или 10% и при пе-
чалба в рамките на същите 
проценти инвеститорът 
няма как да изготви добър 
бизнес план, за да върне 
кредита си. Изводът е, че 
банките практически не 
отпускат кредити за стро-
ителството. До момента 
страната ни има намаление 
между 2-2,5 млрд. лв. инвес-
тиции в строителството 
от частни инвеститори 
и възможност за компен-
сация на тези средства 
чрез европейските програ-
ми „Регионално развитие”, 
„Земеделие”, „Транспорт” 
– за големите проекти, и 
„Околна среда”. Тези четири 
програми реално могат да 
ни подпомогнат в момента 
на криза. 

Един от реалните изхо-
ди от трудното положение 
в бранша (след липсата на 
свежи пари, отдръпването 
на инвеститори, поведе-
нието на банките и пр.) е 
участие в търгове и рабо-
та по инфраструктурни 
обекти по оперативните 
програми, където финан-
сирането е осигурено. Тук 
обаче се намесват и чуж-
дестранни компании, някои 
от тях сериозно дотирани 
от собствените си държа-
ви...

на стр. 10

Иван Бойков е 
машинен инженер, 
завършил е 
Техническия 
университет през 
1974 г. Работил е 
в „Енергопроект", 
в „Цимент плант" - 
Темелково, „Балканкар" 
АД, „ЗИТ Инвест" АД. 
От 1997-2001 г. е 
народен представител 
и е член на комисиите 
по индустриална 
политика и по 
опазване на околната 
среда.
От 2001-2003 г. е 
генерален секретар 
на ФИГ „РЕИ холдинг" 
АД, след което 
е изпълнителен 
директор на 
Българската 
браншова камара 
„Пътища".
Заместник-
председател на 
управителния съвет 
на Асоциацията 
на индустриалния 
капитал в България.
Има над 40 
публикации, статии и 
анализи в областта 
на индустриалната 
политика, проблемите 
на браншовите 
организации в 
България, пътното 
строителство, 
проектирането и 
инженеринга.

Очаква ни динамична година на 
обновяване на строителния бранш

Ренета Николова Снимка Камен Влахов
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от стр. 9
Има и няколко проблема, 

първият от които е, че за 
две години в ЕС България 
имаше проблеми по усво-
яване на средствата по 
програмите. Естествено, 
няма и кой знае колко реали-
зирани обекти с европейски 
пари. След повече от две го-
дини тепърва започват да 
стартират търговете по 
програма „Околна среда”, а 
до момента ОП „Транспорт” 
има само един проведен 
търг, който е в частта за 
жп строителство, за пъти-
щата не се случва почти 
нищо – няма търгове, сред-
ствата намаляват рязко. 
В земеделието се набират 
предимно малки проекти, 
макар че общата сума не е 
малка. Истината е, че заба-
вянето ни води до неизбеж-
ния момент във времето 
около месеците юли и ав-
густ 2009 г., в което ще на-
стъпи истинската голяма 
криза в строителството, 
защото няма да има обек-
ти за реализация. Не правя 
мрачни прогнози, а следвам 
реалния ход на българската 
административна мудност, 
която заедно с големия спад 
на жилищното и курортно-
то строителство, пробле-
мите във финансирането и 
наближаващите избори ще 
ни забавят с един или два 
месеца... и строителната 
година ще приключи зле. Не 
виждам много перспективи 
за съжаление. 

Кой е най-големият 
проблем по пътя към евро-
пейските пари?

Най-големият проблем 
са трудните контакти 
между ЕК и българската ад-
министрация, както и огро-
мната несвършена работа 
по изготвянето на проекти. 
Много се подцени този мо-
мент. За да имаш програма 
с бюджет от 1 млрд., трябва 
да имаш готови проекти за 
поне 2 млрд., за да можеш да 
избираш и винаги да имаш 
на масата готов проект, с 
който да искаш пари. Като 
бизнес, нашата организация 
работи 12 години по евро-
пейски проекти. Започнахме 
с програма ФАР, ИСПА, усво-
ихме много пари и смятаме, 
че познаваме механизмите, 
те не са невъзможни за овла-
дяване. За съжаление наша-
та администрация не можа 
да улови темпото и да влезе 
в крак, вместо това забавя 
всичко... Може би причината 
за тези проблеми е в голя-
мото текучество и липсата 
на добре подготвени кадри. 
Ние като работодатели бя-
хме инициатори на двойно-
то вдигане на заплатите 
преди две години на хората, 
които работят по европей-
ските програми. И в момен-
та сме на разположение на 
администрацията, тъй като 
сме дали над 200 експерти 
и работим активно към Ко-
мисията по обществени 
поръчки. Нашите колеги от 
Португалия, Испания, Герма-
ния много пъти ни казаха, че 
са минали по този път. Едно 
от най-важните неща, кои-
то ни напомниха те, беше 
съществуването на един-
на национална политика за 
всички. КСБ работи актив-
но с екипа на вицепремиера 
Плугчиева, има постигнати 

реални успехи, но нашето 
мнение е, че процесът, при 
който настъпват реални и 
видими резултати, е проти-
воречив и бавен, и това е 
български проблем.  

За да обобщя: от една 
страна, са проблемите с 
администрацията, от дру-
га, са проблемите на обще-
ството ни, което е в период 
на трансформация. По ста-
рия начин не можем да про-
дължим да живеем. Нужно е 
наистина да станем евро-
пейци. Не искам да говоря 
за корупция, защото за мен 
корупцията е следствие от 
другите проблеми на чисто 
психологическо ниво, които 
имаме.   

Камарата непрекъсна-
то излиза с идеи и иници-
ативи как процедурите да 
бъдат опростени, така че 
да се улесни усвояването 
на европейски средства. 
Какви са другите намере-
ния на Камарата по отно-
шение на правителство-
то, сътрудничеството с 
общините, със сродните 
браншови организации, с 
регионалната комисия в 
Брюксел и др.?

Камарата свърши огро-
мна работа в тази посока. 
Наша беше инициативата 
за намаляване на срокове-
те при кандидатстване по 
европроекти. Тя беше при-
ета от правителството. 
Изключително важно е, че 
тези мерки се възприеха. 
Напредък имаме и по отно-
шение на регулацията на 
средата. От няколко срещи 
с министри, сред които с 
вицепремиера Меглена Плуг-
чиева, с Джевдет Чакъров и 
други, изготвихме и типов 
договор в помощ на кмето-
вете, тъй като общините 
са основни бенефициенти 
по програма „Околна среда”. 
Създадохме и публикува-
хме ориентировъчни цени 
в строителството, с кои-
то да въведем порядък за 
различните видове работа. 
Бяха много скептиците по 
отношение на това наше 
предложение, включително 
и сред колегите ни, но ние 
направихме сериозно проуч-
ване и много анкети, на ба-
зата на които обобщихме 
своите изводи. В крайна 
сметка всички признаха, че 
това е полезно за участни-
ците в процеса. В момен-
та нашите данни и цени 
се използват от програма 
САПАРД, ДФ „Земеделие”, 

„Околна среда”. Надяваме 
се, че ще се ползват и от 
другите административни 
органи. Типовият договор 
от своя страна е доста се-
риозно помагало за кмето-
вете. Проведохме и серия 
от семинари. До момента 
сме обучили около 400 души, 
които не са само от наши 
фирми, а кметове, отго-
ворници по европейските 
фондове, зам.-кметове по 
строителството и др. 

Какви са приоритети-
те на Камарата – знаем, 
че предстои годишно съ-
брание през юни? Какво 
да очакваме от КСБ през 
следващите месеци? 

На редовното събра-
ние през юни ще обобщим 
това, което сме извършили. 
Изминалата година беше 
интересна за КСБ. Свърши-
хме много работа – това е 
единствената цяла година, 
която ще отчетем. Можем 
да кажем, че най-после сме 
готови с Централния про-
фесионален регистър на 
строителя и той може да 
служи и като база данни за 
анализи и прогнози. Голяма 
част от строителните 
фирми вече са регистри-
рани, това е факт. Много 
е важно да отбележа, че в 
рамките на изминалата го-
дина КСБ заработи отлич-
но с НАП, с Инспекцията по 
труда и Центъра за профе-
сионално обучение към Ми-
нистерството на образова-
нието. От първостепенна 
задача след подготвянето 
на регистъра е преминава-
нето към по-дългосрочните 
задачи на Камарата, които 
са в няколко направления. 
Първото от тях е повиша-
ването на професионална-
та квалификация. Очаквам 
тази година да реализира-
ме един процес в професи-
оналното обучение и ква-
лификация в строителния 
бранш чрез спечелването 
на два проекта. Искаме да 
заведем директори на про-
фесионалните гимназии по 
строителство в Германия, 
където в рамките на една 
седмица да видят как се 
провежда професионално-
то обучение там. От друга 
страна, очаквам да развием 
повече възможностите на 
публично-частните парт-
ньорства (ПЧП). Издадохме 
практически наръчник по 
ПЧП, който много бързо се 
изчерпа при огромен инте-
рес. В него бяхме събрали 

примери от опита на воде-
щите в тази област държа-
ви: Италия, Германия, Фран-
ция, Великобритания и др. В 
Германия посетихме обекти 
по ПЧП - магистрала, някол-
ко болници и училища. Жела-
нието ни е да предадем на 
повече хора тук модерния 
опит на водещите държави 
в строителството, взаимо-
действието между общини-
те и строителите и т.н. 
Имаме сериозна работа 
по европейските проекти. 
Вече споменах, че Камара-
та извършва сериозна обу-
чителна кампания, работим 
по проекти и очакваме през 
тази година да привлечем 
около 600 хил. евро. КСБ е 
водещ европейски парт-
ньор и при издаването на 
Наръчник за най-добрите 
европейски практики в са-
нирането - модерен процес, 
на който се обръща огромно 
внимание в ЕС. Работим 
съвместно с водещи държа-
ви като Холандия, Германия, 
Испания, Португалия и сме 
координатор на този про-
цес по европейския проект. 
Предстои ни да работим по 
още няколко европроекта, 
така че нашата дейност е 
многопосочна. 

Трябва да развием сери-
озна дейност по отношение 
на нормативните актове – 
казвам го вече във връзка с 
европейските приоритети 
на България в строител-
ството. Подготвяме кон-
ференции съвместно с УАСГ 
на високо европейско ниво, 
на които ще се разглеждат 
проблемите и опитът в ин-
фраструктурното строи-
телство. 

Втората конференция с 
основни теми поддръжката 
на пътищата ще се състои 
в Несебър. КСБ е съоргани-
затор на форума заедно с 
НАПИ. 

Предмет на нашите 
усилия е всичко, което пра-
вим, да бъде в полза на чле-
новете ни и да не остава в 
рамките на нашата адми-
нистрация. През изтекла-
та година дейността ни 
претърпя сериозно измене-
ние – организирахме чети-
ри секции до този момент 
- по високо строителство, 
пътно строителство, енер-
гийно строителство и про-
ектиране и надзор. Създава-
нето им се оказа успешен 
експеримент. Те функциони-
рат пълнокръвно, имат свои 
председатели и развиват 
добре дейността си. Това, 

което правим в София, 
стига до областните 
ни представител-
ства и до всички фир-
ми, които са членове 
на КСБ. Имаме много 
активни областни 
представителства в 
цялата страна, които 
развиват сериозна 
дейност по места. 
Няма област, с която 
Камарата да не е се-
риозен партньор на 
областната админи-
страция, местната 
администрация и ре-
дица местни инициа-
тиви. 

Искам да спомена 
социалните инициа-
тиви на КСБ, защо-
то миналата година 
успяхме да извършим 
благотворителна дей-

ност за над 500 хил. лв. за 
социалните домове. Кама-
рата вече заема важно мяс-
то и има добри практики в 
обществено-икономическия 
живот на страната ни. На-
шите членове са популярни 
и уважавани и като фирми, и 
като представители на КСБ 
по места. Ще продължаваме 
да работим за издигане на 
авторитета им и ще пра-
вим така, че да подпомага-
ме инициативността им. 

Успяхме да структури-
раме Комисия по етика, ко-
ято е изключително важен 
орган на Камарата. Тя вече 
проведе своето първо за-
седание. В нея се разглеж-
дат доста сериозни случаи, 
оплаквания и сигнали на 
граждани и фирми. На този 
орган ще разчитаме много 
и в бъдеще за създаването 
на добър климат в стро-
ителството. Проверихме 
около 200 фирми на случа-
ен принцип чрез комисията 
по регистъра. Основното 
мнение е, че повечето от 
колегите се отнасят сери-
озно към своята регистра-
ция и документите. Имаме 
различни инициативи по 
отношение на законите. 
В момента наши експер-
ти помагат за изготвяне-
то на промени в закона за 
ДДС. Тук има доста сериоз-
ни проблеми с действащия 
закон, и по-точно с връща-
нето, задържането и без-
крайните ревизии, които се 
правят във връзка с ДДС. 
Няколко пъти се срещахме 
и с новия председател на 
НАП и получихме уверение, 
че нещата ще се изгладят. 
Но Камарата има сериозни 
инструменти и работи в 
полза на своите членове. 
Опитваме се да регламен-
тираме процеса по отноше-
ние на безопасните условия 
на труд – за нас е важно да 
подпомогнем работниците 
по отношение на безопас-
ните условия на труд. Съз-
дадохме специална секция, 
която се занимава с безо-
пасността на труда и като 
задължителен за усвояване 
материал, и като надзор, по 
който трябва да се обуча-
ват нашите работници, за 
да протича нормално тру-
довият процес. Знаете, че 
строителството е един от 
секторите, в които трав-
мите се случват често. Из-
лъчваме специален филм, в 
който е показано добре как 
се постъпва на работа на 
строителен обект. 

А какво предстои в 
международен план?

Участваме активно и в 
комисиите към FIEC. КСБ има 
сериозен колектив и дирек-
тор, които познават евро-
пейската нормативна база 
и работят с нея. Ние получа-
ваме актуална информация 
във всеки един момент как-
во се случва в нашия бранш 
и във връзка с темите и 
проблемите, които засягат 
нас. Обменяме информация с 
Комисията, която отговаря 
за регионалното развитие 
на ЕК и за България. Така че, 
смея да кажа, че сме добре 
информирани и интегрирани. 
Сега тази интеграция, този 
наш приоритет трябва да се 
превърне в сериозна полза за 
обществото и за нашите 
членове. 

КСБ е активен член в 
нашата европейска орга-
низация. На предстоящия 
конгрес през юни в Мадрид 
нашият председател ще из-
несе доклад за ситуацията 
в сектора по време на кри-
зата в България. Участваме 
във всички комисии на FIEC 
– социална, икономическа и 
др. 

Интеграцията в ЕС 
трябва да се превърне в се-
риозен приоритет за всички 
в България, и разбира се – за 
нашите фирми. Основното, 
което трябва да свършим 
през тази година, е иници-
ирането на промени в за-
конодателството с новия 
парламент. Ще направим 
всичко, което е по силите 
ни, българската админи-
страция да работи актив-
но с нас. 

Организирахме строи-
телна трудова борса, която 
вече работи активно. 

Наши фирми работят 
активно във връзка с подго-
товката на олимпиадата в 
Сочи, както и в Германия и 
Испания. 

 Очаква ни динамична 
година за обновяването на 
строителния бранш. В този 
рефреш за цялата българска 
икономика нашата органи-
зация и фирмите ще се бо-
рят да заемат подобаващо-
то им се място.

Какво е виждането на 
Управителния съвет за 
в. „Строител”? 

Трябваше да убеждава-
ме много и различни хора, 
които в крайна сметка не 
можеха да си представят 
какво би представлявало 
подобно печатно издание, 
отразяващо събитията в 
строителството, пробле-
мите и добрите практики. В 
последно време хората, кои-
то се колебаеха, повярваха. 

Има много хора, които 
се интересуват от вест-
ника, имахме нелеки орга-
низационни месеци, но се 
сформира добър колектив 
и вярвам, че ще се раждат 
добри новини. Това за мен 
означава, че явно има ниша 
за развитие, има огромно 
количество материали, ко-
ито трябва да стигнат до 
нашия кръг читатели. 

Получаваме много и 
различни новини, от които 
ни става ясно, че нашата 
строителна камара е сред 
организациите, които са 
от най-активните бран-
шови структури в страни-
те си. 

Снимка Камен Влахов
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Който може да работи, 
остава в бизнеса

Няколко пъти се раз-
минавахме с Иван Донов - 
изпълнителния директор 
на „Етрострой” от гр. 
Етрополе. Единият път – 
неотложни ангажименти 
в Габрово, вторият път 
– проблеми на единия от 
строежите му, третият 
– нещо с работниците 
му в София. В двата му 
офиса – в столицата и в 
Етрополе, любезно нас-
рочваха срещата и още 
по-любезно я отменяха. 
Докато накрая се зася-
кохме на... паркинга на 
„Бриколаж”.

Преди това се поин-
тересувах за фирмата 
„Етрострой ИГЕ" АД, ко-
ято е създадена още в 
далечната 1996 г. с ква-
лифицирани майстори 
от всички специалности 
- зидаро-мазачи, армату-
ристи, кофражисти, боя-
джии, дърводелци, стъкла-
ри, ел. техници, ВиК, ОВИ 
и др. Фирмата разполага 
със собствен бетонов и 
варов възел, с две сепа-
рации в селата Своде и 
Джурово за пясък и 4 вида 
фракции. Фирмата е съз-
дадена по линия на касо-
вата приватизация, къде-
то освен Донов и неговия 
съдружник акционери са 
около 40 души строите-
ли. Започвам със стан-
дартните въпроси за 
развитието на фирмата 
през годините. Единия го 
подчертавам специално: 

Вашата фирма, така 
пише на сайта ви, е по-
строила Етрополе. Вяр-
но ли е това?

Иван Донов:
„Може да звучи малко 

нескромно, но всички жи-
лища, всички постройки 
са минали през нас, ние 
като строители сме ги 
работили. Наистина, дос-
коро друга строителна 
компания в града нямаше. 
Сега обаче се навъдиха 

много, без лицензии, без 
регистрация,  някакви 
групи, които си работят 
и никой не ги закача…”

Тук веднага хващаме 
„бика за рогата”, както 
се казва, и почваме накъ-
сан разговор са ситуаци-
ята в бранша в малките 
населени места. Донов 
няма нищо против хора-
та да работят, да припе-
челят някой лев, но това 
да става, като се спаз-
ват основните правила в 
бизнеса и в живота. Впро-
чем това се забелязва на 
много места в страната, 
особено във вилните зони 
- група общи работници, 
един-двама „баш майсто-
ри” правят някоя вила, ре-
монтират друга. 

Значи няма реален 
механизъм, който да по-
пречи на такива групи, 
на хора без лиценз, ко-
ито реално са част от 
сивата икономика, да 
работят по строежи-
те? Ясно е, че там няма 
осигуровки, няма ДДС, 
парите преминават от 
ръката на собственика 
в джоба на „майстори-
те”?

Иван Донов: 
Ще ти отговоря по 

по-различен начин! Нали 
можем вече да си говорим 
на „ти”? (Съгласявам се, 
разбира се, вече си пием 
сутрешното кафе в бар-
чето на „Бриколаж”...)

Аз имам само към 40 
души механизатори, ба-
гери, самосвали, армату-
рен двор, бетонови възли 
– при мен работят все 
квалифицирани хора. 

Строим на много мес-
та – в София например 
ще маркирам само по-го-
лемите обекти: офиса на 
фирма „Агровил” в „Мана-
стирски ливади”, бензи-
ностанцията на „Лукойл” 
във Владая, благоустро-
ителни мероприятия на 
Американския колеж, част 
от монолитното строи-
телство на „Междуна-

родния изложбен център, 
офис сграда и автосервиз 
на фирма „ХЕЕД 91” – кв. 
Надежда, монолитна част 
от строителството на 
„Автоцентър Опел” на 
бул. „България”, жилищ-
ни сгради в кварталите 
Симеоново, 
Д р а г а л е -
вци,  Или -
янци,  „Гео 
М и л е в ”  и 
др. Имаме 
у ч а с т и е 
в изграж-
дането на 
новия тер-
м и н а л  н а 
Ае р о г а р а  
С о ф и я ,  в 
мон оли т -
ното стро-
ителство 
на „Бизнес 
център Со-
равия” - 1 и 
2 – София, 
търговския 
център Маll of Sofia.

 Работили сме като 
подизпълнители на та-
кива мощни структури 
като „Главболгарстрой”, 
„Монолит-3”, „Маркан”. 
Сега сме се съсредото-
чили тук, на „Цариград-
ско шосе”,  обекта на 
„Хермес” работим с около 
30 души. Е, защо ние да 
искаме да работим поч-
тено и да се развиваме, 
да плащаме на хората си, 
да ги осигуряваме, да сме 
коректни данъкоплатци 
и т.н., а другите... И по-
сле гледаш, след година-
две основите поддали, 
а мазилката на вилата 
паднала! Това е то - баш 
майсторлъкът.

Тук, сякаш за да се 
разграничи от „колегите 
си” от сенчестата ико-
номика, Донов любезно ми 

показва документацията 
на фирмата. Оказва се, че 
през годините те здраво 
са работили. Освен че са 
извършили цялото жилищ-
но и промишлено строи-
телство на гр. Етрополе, 
както и голяма част от 

жилищното и благоус-
тройственото строи-
телство на Ботевград, 
и част от заводите „Ча-
вдар” в региона са тя-
хно дело. Работили са и 
на пречиствателната 
станция за питейни води 
в града, строили са офиса 
и производствената база 
на фирма „Болеро”, хотел-
ския комплекс с плувен ба-
сейн на фирма „Димитър 
Даков” в Етрополе, бензи-
ностанцията на ОМV на 
автомагистрала „Хемус”, 
на „Лукойл” в Правец...

Иван Донов:
Да, ние не сме спира-

ли работа, но сега, през 
последните месеци пото-
кът пари към нас спира. 
Говоря за затрудненията 
на инвеститорите, кои-
то ни спряха от работа 
по обектите поради лип-

са на свежи пари. Нито да 
им се сърди човек, нито 
да не им се сърди… На 
едно атрактивно място 
бях започнал обект, из-
вика ме собственикът и 
казва: „Бай Иване, имам 
пари дотук, ако искаш 

работи, ако искаш, съди 
ме”… За какво да го съдя 
човека? 

От друга  страна, 
имам изключително мно-
го обекти, които не са 
изплатени, от две години 
някои не са се издължили, 
някои са осъдени, но пари-
те пак трудно се вземат. 
Сега отивам на среща с 
частен съдебен изпълни-
тел, труди се човекът, 
опитва оттук-оттам, 
ама все нещо не става 
– крият се кредиторите, 
сменили офисите. В Пра-
вец имаме едно търгов-
ско предприятие „Искра”, 
с много търговски обек-
ти в София, в „Люлин”... 
Направих им един хотел, 
и само там съм загробил 
140 хил. лева. И чакам 
вече 2 години и полови-
на. В тази сума има едни 
пари, това е гаранцията, 

те след три години ще 
си се върнат, но се тру-
пат лихви, сумите нара-
стват, а бе, омагьосан 
кръг ти казвам! Неприят-
ни истории…

Тук разговора ни пре-
късват няколко от ра-
ботниците на близкия до 
„Бриколаж” голям строеж 
на „Хермес”, където хо-
рата на Донов са подиз-
пълнители. Разбирам, че 
ще го занимават с техни 
си работи и се отдале-
чавам, за да видя на лап-
топа си изпратените от 
офиса му снимки на негови 
строежи. После продъл-
жаваме...

Иван Донов: 
И да знаеш, изключи-

телно трудно е да вземеш 
сега държавен обект, а 
имаме и възможности, и 
опит, и организация. Ра-
ботили сме например на 
автомагистрала „Хемус”, 
при реконструкцията на 
столичните булеварди 
„М. Луиза”, „Хр. Ботев”, 
„Цар Освободител”, „Евло-
ги Георгиев”, „Сливница”, 
„Св. Наум”, „Пиротска” и 
др. Изцяло наше изпъл-
нение е новата транс-
портна връзка на бул. 
„България” и ул. „Балша”. 
Добри традиции има-
ме и в изпълнението на 

вертикални 
планировки. 
Наши са на-
с т и л к и т е 
пред Меж-
дународния 
и з л о ж б е н 
ц е н т ъ р , 
при „Техно-
меркет”  в 
„Люлин”, на 
а в т о ц е н -
т ъ р а  н а 
„Тойота” на 
„Цариград-
ско шосе” , 
пред офис 
с г р а д а т а 
н а  ф и р м а 
„Монолит-3” 
в Горубляне, 

както и на производстве-
на база на тази компания 
в „Обеля” и др. Разбираш 
ли, не е никак просто да 
осигуряваш хляба на, при-
мерно, 350 души, колкото 
стига фирмата ни в до-
бри дни! И това са все 
квалифицирани майстори 
от всички специалности, 
голяма част от тях са 
работили в Германия и 
Русия, където са придо-
били висока квалификация 
и опит в съвременните 
строителни технологии.

Кафето отдавна е 
изпито... Наоколо нетър-
пеливо ни чака да свър-
шим разговора зетят на 
Донов, инженер от УАСГ, 
който ръководи обектите 
на „Етрострой” в столи-
цата. Съпругата му - дъ-
щерята на Донов, твърди, 
че и двамата са... венчани 
за работата си. Повярвах.

Георги Сотиров

Снимка авторът
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 Елица Илчева

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО – ПЛЕВЕН

Строителството е под женски строй
Дама вдига стени срещу кризата

В Плевен страхът от 
кризата притиска хо-
рата, но в Областното 
представителство на 
Камарата всичко е под 
контрол, защото начело 
стои жена. Фина, пре-
цизна, горда и дейст-
вена, Розета Маринова 
излъчва спокойствие и 
увереност. Тя е надвила 
паниката, която вече е 
обхванала колегите й, 
и с хладнокръвие и от-
говорност се вихри не 
само на строителната 
площадка на фирмата си 
„Стройпродукт”, но и на 
мястото си на областен 
председател на Камара-
та, в която членуват 75 
„мъжки” фирми. 

Предвидените на на-
ционално ниво мерки за 
борба с кризата тук вече 
са пуснати в действие. С 
помощта на другата ча-
ровна жена в представи-
телството – секретаря 
Николинка Стоянова, се 
правят курсове за прек-
валификация и семинари, 
лобира се пред област-
ната администрация 
за повече внимание към 
местните фирми и за 
включването им в стра-
тегически инфраструк-
турни проекти. На пре-
ден план е и задачата за 
подготовка на строите-
лите за реализация на 

успешни инвестиционни 
проекти, финансирани от 
ЕС.

В ОП-Плевен знаят, че 
в условията на финансо-
ва криза приоритетите 
на работа трябва бързо 
да се променят, и правят 
точно това. В разрабо-

тената на местно ниво 
антикризисна програма 
са заложени нови срещи 
с областното и общин-
ското ръководство за 
съдействие, съкращаване 
на сроковете и гаранти-
ране на ритмично разпла-
щане от бюджета към 

строителните фирми, за 
избягване на дъмпингови-
те цени при тръжните 
процедури, за избягване 
на прекалено бавните 
процедури по одобряване 
на проекти и издаване на 
разрешения за строеж, 
за спиране притока на 

нерегламентирана ра-
ботна ръка, за включване 
на плевенски строители 
в предстоящото строи-
телство на АЕЦ „Белене”.

Всъщност в живота 
на ОП-Плевен съвсем не 
всичко е подчинено на 
настъпващата криза. На-

против, въпреки нея тук 
продължават реализаци-
ята на едно от най-до-
брите начинания – стро-
ителството на храм. То е 
започнало преди 2 години 
с идеята да се отбележи 
подобаващо 10-годишни-
ната от създаването на 
Представителството. 
Естествено, най-подхо-
дящият начин е нещо да 
се съгради. Нещо, което 
да остане за поколени-
ята, за града. Заедно с 
Община Плевен е опре-
делен обектът – малък 
православен параклис в 
комплекс „Дружба”. Арх. 
Иво Петров, конструк-
тор Борислав Борисов и 
ел.-инж. Евгения Гошева 
веднага подготвят и да-
ряват проекта. Плевен-
ските строители пома-
гат с пари и материали, 
а ДП „Строителство и 
възстановяване” вдига 
параклиса, като влага го-
лямо старание и постига 
отлично качество. Сега 
остават недовършени 
вертикалната планиров-
ка и вътрешното изог-
рафисване. Розета Ма-
ринова е категорична, че 
кризата няма да „цимен-
тира” недовършения храм 
и той ще грейне с Божи-
ята благодат до края на 
август. Като неоспоримо 
доказателство, че къде-
то има женска ръка, чу-
десата се случват и в 
смутни времена.

Старо и ново строителство 
в Града на панорамата са в 
уникален синхрон

Снимки авторът

Розета Маринова:

Най-добре се чувствам с внука си Преслав и никак не ме блазнят скъпите вещи

Нашият труд промени града

Г-жо Маринова, вие, 
освен председател на 
Областното представи-
телство в последните 
7 години, сте и член на 
националното ръковод-
ство на Камарата. Как 
оценявате дейността 
на структурата след 
приемането на новия 
закон?

Важно беше в Бълга-
рия, както е в повечето 
европейски страни, нор-
мативно да се уредят из-
искванията към лицата, 
извършващи строител-
ство, както и устрой-
ството и дейността на 
професионалната орга-
низация на строители-
те. Този закон създаде 
условия за идентифици-
ране и прозрачност на 
дейността на тези лица 
и за повишаване на отго-
ворността им за пости-
гане на съществените 
изисквания към строежи-
те и качеството им на 

изпълнение. Създадоха 
се, чрез професионалния 
строителен регистър, 
установени правила и 
норми, които защитават 
не само фирмите, но и 
интереса на граждани-
те, защото гарантираха 

прозрачност и яснота. 
Това, като дейност, е 
коренно различното от 
предишната дейност на 
браншовата организация. 

С какво дейността 
на областните предста-
вителства е полезна за 
организацията на наци-
онално ниво и има ли я 
обратната връзка – от 
градовете към столица-
та?

28-те областни пред-
ставителства стоят в 
основата на Камарата 
и дейността е взаимно 
обвързана и взаимно по-
лезна, свързана с поддър-
жане и разширяване на 
членската маса на Кама-
рата по места чрез про-
веждане на подходяща за 
целта политика. 

 
Защо е  важно  за 

строителите да рабо-
тят в тесни контакти 
с държавната и общин-

ската власт? 
Чрез сътрудничест-

вото с местните власти 
обединяваме усилията си 
за развитие и стимули-
ране на инвестиционния 
процес в полза на всички 
жители на плевенския ре-
гион.

И двете администра-
ции са ангажирани да ин-
формират своевременно 
представителството на 
Камарата за предстоя-
щи обществени поръчки 
и проекти. В настоящия 
момент е наложителна 
информацията за възмож-
ностите за финансиране 
на проекти по европейски 
програми. И още – за да 
лобират за местните 
фирми при изпълнението 
и реализацията на обек-
ти, при срещи и меропри-
ятия на различни нива в 
страната и зад граница. 
Наши партньори са още 
и Камарата на архите-
ктите, на инженерите 

Розета Маринова 
е родена в Троян. 
По образование е 
строителен инженер. 
Работила е като 
ръководител на 
производствен цех в 
Завод за строителни 
конструкции във 
Видин, била е 
началник-отдел 
 ВТП и „Офертен”. 
В момента е 
собственик и 
управител на фирма 
„Стройпродукт” в 
Плевен. Член е на 
ръководството на 
КСБ. 
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в инвестиционното про-
ектиране, Стопанската 
камара, Българо-герман-
ският център за про-
фесионално обучение и 
двете училища в Плевен, 
свързани с обучението на 
кадри за строителство-
то.

Как си помагате и 
има ли във вашата об-
ласт случаи, в които си 
пречите? Получават ли 
строителите в Плевен 
достатъчно информа-
ция за търгове и кон-
курси?

Да, получават инфор-
мация. Чрез специали-
зирани медии, местна и 
национална преса, чрез 
интернет, пряко от сай-
та на Камарата. Друг е 
въпросът за утежнени-
те тръжни условия, за 
подбиването на цени, за 
некоректността при из-
бора на изпълнител - про-
блеми при провеждане на 
търговете, нерешени не 
само на местно, но и на 
централно ниво.

Искането ни експерти 
от Камарата да участ-
ват като наблюдатели в 
тръжните комисии е, за 
да могат поне част от 
тези проблеми да излязат 
на светло.

 
При първа обиколка 

на града прави впечат-
ление, че тук няма мно-
го нови жилищни сгради, 
както в други градове. 
Няма ли криза за нови 
жилища в областния 
център?

НА ФОКУС

Бизнес център „Престиж” е сградата, 
носител на голямата награда в конкурса 
„Строителна корона 2008” в Плевен. Мо-
дерната сграда е изградена по проект 

на колектив на водещото архитектурно 
бюро „Проконсулт” с ръководител арх. Кра-
симир Попов. Инвеститор и изпълнител 
е плевенската фирма „Билд Инвест” ООД. 

Бизнес център „Престиж” бе отличен 
и като безспорен фаворит в категория 
„Обществени сгради с бизнес предназна-
чение".

НА ФОКУС 

Автокомплекс на 
„Фолксваген", пред-
ставен от фирма 
„Монолит" ООД 
в състезанието 
„Строителна корона 
2008”, е фаворитът 
в търговските 
сгради за годината. 
Обектът е побе-
дител в категория 
„Жилищни сгради". 
Фирма „Монолит" 
ООД спечели и друга 
награда в конкурса 
– за жилищна сграда 
на ул. „Екзарх Йосиф" 
№ 11-13 в Плевен. 
Обектът бе отличен 
в конкуренция с общо 
петнайсет сгради, 
представени в тази 
категория.

Не съм съгласна с 
констатацията ви, че в 
Плевен няма много нови 
жилищни сгради. Напро-
тив, има жилищни квар-
тали, които за няколко 
години се промениха до 
неузнаваемост. Вярно е, 
че строителството тук 
не се разви с толкова ви-
соки темпове, както в 
по-големите градове на 
страната и в туристи-
ческите центрове, но и 
при нас жилищното стро-
ителство, търговските 
комплекси, офис сградите 
се увеличиха. По-малък е 
делът на промишленото 
строителство.

През последните го-
дини нашият град корен-
но промени облика си в 
положителна посока бла-
годарение на труда на 

строителите.

Г-жо Маринова,  в 
Плевен вие представля-
вате една от най-мъж-
ките организации. Как 
се чувствате в преоб-
ладаващо мъжка среда?

Да, това е безспорно. 
От членуващите в ОП 75 
фирми мъже са управите-
ли на 69 и само на 6 са 
жени. Чувствам се като 
председател, избран с 
пълно мнозинство.

 
Как фина жена като 

вас попадна в толкова 
мъжка професия? От-
кога се занимавате със 
строителство? Като 
момиче минавало ли ви 
е през ум, че ще се реа-
лизирате в тази сфера?

Завърших средното 

си образование в Мате-
матическата гимназия 
„Гео Милев” в Плевен и 
тъй като бях подготвена 
перфектно за кандидат-
стване във ВУЗ с мате-
матика, се насочих към 
ВИАС-София, с бъдещи 
планове за проектант-
ска работа. Студентско-
то разпределение обаче 
ме изпрати в Завода за 
строителни конструкции 
във Видин и така от 1981 
г. започнах трудовия си 
стаж в строителство-
то, като преминах през 
ръководител на звено ар-
матуристи, ОТК, ръково-
дител на цех за бетонови 
изделия, специалист БСС, 
началник-отдел ВТП, на-
чалник на офертен отдел, 
гл. инженер и управител 
на фирма.

 
Има ли в семейство-

то ви други строители?
Хубаво е, ако профе-

сиите на съпрузите са 
еднакви. Тогава има син-
хрон в мисленето, винаги 
можеш да получиш поле-
зен съвет или различно 
професионално мнение, 
от което се нуждаеш. 
За мое щастие съпругът 
ми също е строителен 
инженер и аз винаги съм 
чувствала неговото при-
съствие и подкрепа.

Всъщност вие лично 
възприемате ли профе-
сията на строителя за 
мъжка?

В строителството 
мъжете са повече, и то 
е поради суровия и тежък 
физически труд. Професи-

ята строител е за силни 
физически и духом хора.

 
По-трудно или по-

лесно е да си в среда, в 
която преобладават хо-
рата от противополож-
ния пол?

По-лесно се работи в 
среда, в която преоблада-
ват мъжете.

С какви качества ус-
пявате да печелите по-
зиции?

Трудно ми е да правя 
такива категоризации за 
себе си. Вероятно с ко-
ректност, откровеност, 
голяма търпимост и ко-
легиалност към всички.

Трудно ли се управля-
ват повече мъже?

Управлението на екип 
от хора, независимо от 
това дали са мъже, или 
жени, е сложна дейност, 
която изисква голяма 
ангажираност, себеот-
даване, често пъти за 
сметка на личния живот.

 
Как успявате да за-

пазите женствеността 
си?

Всеки човек носи в 
себе си генетичен мате-
риал, вероятно и при мен 
е така.

Какво ви влече към 
строителната площад-
ка? С какво обичате да 
се занимавате, когато 
не сте на работа?

В малкото време, ко-
гато не съм ангажирана 
с проблемите в работа-
та, обичам да почивам 
на приятни места със 
семейството си. Най-
добре се чувствам с моя 
внук Преслав.

Обичате ли като по-
вечето мъже в бранша 
скъпите коли?

Не, никога не съм има-
ла желанието да прите-
жавам скъпа кола или ня-
каква друга луксозна вещ.

Каква е сградата, 
която си мечтаете да 
построите?

Всяка сграда, която е 
построила моята фирма, 
за мен е и изстрадана, и 
скъпа, и хубава. Надявам 
се, че най-хубавата пред-
стои да построим. 
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Предложение на Комисията за 
регулация на строителните продукти
FIEC подкрепя пленарния вот на Европейския парламент:

FIEC одобрява резул-
тата от вота на 24 април 
2009 г. по предложението 
на Комисията за регула-
ция на строителните про-
дукти на първо четене от 
Европейския парламент, но 
изразява загриженост, че 
строителните предприя-
тия, които професионал-
но използват строителни 
продукти, не трябва да 
бъдат обременявани с ново 
задължение да търсят ва-
жна регулаторна информа-
ция, свързана с ЕС марки-
ране по уебсайтовете.

Осигуряване 

правдоподобност 

на Декларацията за 

производство и ЕС 

маркиране

Регулацията на строи-
телните продукти включ-
ва пазара на продукти, а не 
регулации, свързани с упо-
требата им, която е от 
национална компетент-
ност, свързана със стро-
ителните кодекси.

На всеки отделен па-
зар, където стоките се 
разменят свободно, и за 

да може ползвателите на 
строителни продукти да 
ги сравняват при пълна 
прозрачност в целия ЕС, 
всички основни характе-
ристики, изброени в хар-
монизираната техническа 
спецификация и прикрепе-
ни към продукта, трябва 
да продължат да се съ-
държат в Декларацията 
за производство.

Ето защо FIEC одо-
брява решението да бъде 
осигурена пълна деклара-
ция за производство от 
производителя, когато 
съществена характе-
ристика на продукта във 
връзка с основни изисква-
ния в работата му е по-
крита в хармонизираната 
техническа спецификация. 
В случаи, когато няма ре-
гулации за дадена харак-
теристика, която ще се 
внедри в продукта, произ-
водителят трябва да има 
възможност да декларира, 
че не е тествал продукта 
си за една от основните 
характеристики чрез зна-
ка NPD или No Performance 
Determined. Това е от съ-
ществено значение, за да 

задоволи нуждите на купу-
вача /контрагента с оглед 
прозрачността и досто-
верността в ЕС. Ако това 
не се спази, много проду-
кти без или със съвсем 
оскъдна информация ще 
останат на вътрешния 
пазар. Тази ситуация ще 
доведе до положението 
контрагентите да заку-
пуват стандарти или да 
тестват продуктите, за 
да се уверят в качества-
та им.

FIEC също така одобря-
ва решението на Европей-
ския парламент в деклара-
цията за производство да 
се споменава за възмож-
ната генерична употреба 
на строителния продукт, 
която е свързана с прило-
жимата система на съот-
ветстващата оценка.

Поддържане на 

достатъчно информация 

за строителните 

продукти

Строителните про-
дукти в бъдеще може да 
имат само идентификаци-
онен код и името на произ-

водителя, което ще поро-
ди известни затруднения 
относно идентификация-
та на видовете продукти 
за строителство и да се 
осигури правилното им 
опознаване. Следователно 
ще се наложи да се прове-
ряват отделните докумен-
ти от клиенти, работни-
ци, инспектори, дизайнери, 
инженери и строителни 
инспектори.

Строителните фирми 
ползват в работата си хи-
ляди различни продукти и 
трябва веднага да могат 
да разпознаят даден про-
дукт, който пристига на 
обекта. Те няма да могат 
да изпълняват законните 
си задължения за правилна 
употреба на материали-
те според общоприетата 
технология, като получа-
ват строителни изделия 
само с идентификационен 
код. Следователно важна 
информация за производ-
ството на продукта тряб-
ва, където е възможно, да 
има или върху самия про-
дукт, или съпътстваща го 
документация.

Изясняване на обхвата на 

регулация

FIEC одобрява решени-
ето на пленарния вот за 
разграничаване на произво-
дител и контрагент, като 
изпълнява дългогодишното 
желание на контрагенти-
те. Контрагенти, които 
произвеждат и внедряват 

продукти, не се смятат за 
производители по смисъ-
ла на тази регулация и не 
трябва да бъдат въвлечени 
в ЕС маркировката.

Насърчаване на правилната 

употреба на опростени 

мерки

FIEC подкрепя прин-
ципа за опростени мерки 
като ефективен начин да 
се гарантира здравето 
на строителите и без-
опасността на труда. 
FIEC обаче продължава да 
мисли, че вместо цялост-
но да осигури регулация-
та за опростени мерки, 
принципите трябва да се 
интегрират в хармонизи-
раните технически спе-
цификации на базата на 
обема от производство.

Информиране на 

участващите за 

регулацията на 

строителните продукти

FIEC одобрява решени-
ето на Европейския пар-
ламент всички страни, 
чиито представители са 
включени в строителния 
процес, да бъдат информи-
рани за съответните им 
отговорности чрез про-
веждане на информацион-
но-разяснителни кампании. 
Това е от решаващо значе-
ние за целия сектор, за да 
може той бързо и безпро-
блемно да се адаптира към 
новото законодателство.

Проведените теоре-
тични обучения на пред-
ставители на строителни 
фирми, членуващи в КСБ по 
проблеми, свързани с учас-
тието им в изпълнение на 
проекти по Структурните 
фондове на ЕС, наложи и 
провеждането на семина-
ри (дискусионни форуми) с 
представители на трите 
основни групи участници 
в инвестиционния процес 
– бенефициенти (общини), 
проектанти и изпълните-
ли (строители). 

Целите се реализираха 
чрез методология, включ-
ваща лекционно предста-
вяне на макрорамката на 
европейско ниво – Кохези-
онна политика и структур-
ни фондове, преминаване 
през начина на прилагане-
то им в национален кон-
текст: институционална 
рамка и оперативни про-
грами и детайлно тема-
тично представяне на 
оперативни програми, 
имащи отношение към 

сектор „Строителство”. 
Представянето на прио-
ритетните области беше 
подкрепено с примери от 
реализирани проекти, 
както и такива от опера-
тивните програми, реали-
зирани по предприсъедини-
телни инструменти – ФАР, 
ИСПА, САПАРД в България 
и в други европейски стра-
ни – Гърция, Словакия, Ис-
пания, Италия и др. 

 Участниците пред-
ложиха организирането 
на надграждащо обуче-
ние – втори модул, ко-
ето да  включва само 

практическа работа за 
изготвяне на проекти 
по конкретни покани за 
кандидатстване по опе-
ративните програми. 
Като споделящи опита си 
участват представители 
на общини, както и строи-
телни фирми, строителен 

надзор и проектанти, за-
познати с планирането и 
осъществяването на про-
ектни дейности. 

Надяваме се във вто-
рия модул да вземат учас-
тие представители на 
бенефициентите, проек-
тантите и изпълните-

лите, които са минали 
вече първите два цикъла 
на обучение. Модулът е 
подходящ за главни архи-
текти на общини, служи-
тели в структурите за 
териториално и селищ-
но устройство, както и 
общински съветници от 

комисиите по ТСУ, 
представители на 
местни строителни 
фирми и проектан-
ти. Това ще доведе 
до продължаване на 
диалога между тях и 
ще утвърди по-добър 
механизъм на взаимо-
действие, насочено 
към подготовката и 
изпълнението на ка-
чествени и успешни 
инфраструктурни 
проекти.

Целта на над-
граждащото обуче-
ние произтича от 
изводите и препо-
ръките, направени 
по време на диску-
сионните форуми за 

практическа подготовка 
в разработването и уп-
равлението на конкретни 
проекти. Практическата 
подготовка ще се прове-
де в Добрич на 18 май, във 
Велико Търново - на 19-и, в 
Плевен – на 20-и и в София 
– на 27 май. 

Сътрудничество за работа със структурните 
фондове на ЕС

FIEC е Европей-
ската федерация 

на строителна-
та индустрия, 

представляваща 
интересите на 
33 национални 

федерации членки 
в 28 страни и на 

строителни фирми 
с различен обем 

на работа, които 
извършват всяка-

къв вид строител-
ни дейности. FIEC 
също е асоцииран 
член на Европей-

ската комисия по 
стандартизация 

CEN. Федерацията 
представлява 2,6 

милиона предприя-
тия, от които 97% 

са малки и сред-
ни с по-малко от 
20 работници. В 

момента в стро-
ителния сектор 

работят около 1,4 
млн. души, което 

представлява 7,3% 
от всички работе-

щи в Европа.



За него казват, че е 
най-известният магист-
рат на Испания. И най-
охраняваният. Той заема 
челно място в списъка 
с целите на ЕТА. Хавиер 
Бермудес е председател 
на Наказателното отде-
ление на Специализирания 
съд на Испания - „Аудиен-
сиа Насионал”, за органи-
зираната престъпност, 
тероризма и прането на 
пари. Хавиер Бермудес е 
съдия по мегаделото за 
най-тежкото престъпле-
ние в историята на съвре-
менна Европа – атента-
та на мадридската гара 
Аточа на 11 март 2004 г. 
Терористичният акт, дело 
на ислямската групировка 
„Джихад”, отне живота 
на 192 души, а ранените 
бяха близо 2000. Срещаме 
се със съдия Бермудес в 
Националната аудиенция. 
Уговорката е за един час. 
В действителност оста-
ваме двойно повече време. 
Да имаш възможност да се 
срещнеш и да направиш ин-
тервю с човек като него, 
е изключително изживява-
не...

Г-н Бермудес, благода-
ря ви за тази среща, знам, 
че отново започвате го-
лямо дело и времето ви е 
ограничено... Предишната 
ни среща беше през 2005-
а, тогава делото за атен-
тата на 11 март тъкмо 
започваше. То е едно от 
най-големите дела в евро-
пейски мащаб, разкажете 
ни нещо повече.

За мен е огромно удо-
волствие да се видим от-
ново! Делото, свързано 
с атентата в Мадрид, 
завърши със съдебно ре-
шение и вече всички обви-
няеми са в затвора. Беше 
доста сериозно, доста 
трудно дело. Атентатът 
беше една травма не само 
за страната, но и за всич-
ки граждани. 

По делото имаше 29 об-
виняеми, 8 от тях се самоу-
биха в един наш град, а още 
3-ма загинаха при атентат 
със самолет „Як”. Самият 
процес продължи четири 
месеца и половина и това 
беше рекордно време за 
дело, което обикновено 
продължава година, годи-
на и половина. Направихме 
много строг график и ре-
ално работехме по осем 
часа всеки ден, заседава-
хме и сутрин, и следобед. 
Върховният съд на Испания 
потвърди съдебното реше-
ние за всички обвиняеми, 
свързани с атентата, а 
също и за онези, които са 
помагали на преките из-
вършители. Присъдата е 30 
хил. години, но според зако-
нодателството на Испа-

ния те могат да из-
лежат най-много 40 
години. Трябва да се 
вземе под внимание, 
че 192 бяха загинали-
те и повече от 2000 
души ранените. В 
Испания при съдебни 
решения, свързани с 
тероризма, когато 
съответният обви-
няем е в несъстоя-
телност и не може 
да заплати сумите, 
които са му отсъде-
ни, самата държава 
го осигурява. В Испа-
ния съществува за-
кон за солидарност, 
особено при престъ-
пления, които са с 
особена жестокост, 
и когато престъп-
никът не може да 
заплати съответно-
то обезщетение на 
жертвата, държава-
та поема този анга-
жимент, за да бъде 
жертвата защите-
на при всички слу-
чаи. Освен че имаше 
доста правни и со-
циални сложности, 
това дело имаше и 
друг елемент - през 
цялото време процесът се 
излъчваше директно в Бел-
гия, Франция, Италия и Ма-
роко - това са държавите, 
откъдето имаше доказа-
телства и свидетели, кои-
то чрез видеоконферентна 
връзка даваха своите по-
казания. Едновременно се 
водеше и непрекъснат си-
мултанен превод на обви-
няемите. Тогава всъщност 
съдът поиска от държава-
та и тя се съгласи да уза-
кони ползването на симул-
танен превод по време на 
делото. Любопитен факт 
е, че имахме наблюдате-
ли от 20 държави, както и 
от Асоциацията за човеш-
ките права, от различни 
международни организа-
ции. В заключение, за да 
не звучи това като „букет 
от рози”, работата, която 
ние свършихме, всъщност 
беше оценена по-добре от 
другите страни, отколко-
то в самата Испания. След 
това усещаш лека горчиви-
на, но може би най-добрият 
урок, който научаваш, е, че 
справедливостта и само-
то правосъдие невинаги се 
разбират еднозначно.

Защо ми се струва, че 
усещам някаква умора или 
нещо остава недоизказа-
но?

Усещанията са много. 
От една страна, умора-
та, и това е усещането 
дали ти си свършил добре 
работата и дали тя е при-
ключила добре. Има и друго 
усещане, което е по-скоро 
човешко, отколкото профе-
сионално... Впечатлението 
е субективно. Обществото 
никога няма да ти каже, че 

„това, което ти си свър-
шил, си го свършил добре”, 
защото повечето хора смя-
тат, че съдиите не се во-
дят от техните интереси, 
а от други интереси! Ние се 
мъчим да направим най-до-
брото, което е необходимо, 
за да въдворим справедли-
вост .

Тероризмът като че ли 
се засилва в целия свят, 
става по-организиран и 
по-брутален. Какво е спа-
сението?

Нямаме магически фор-
мули. От гледна точка на 
един професионалист в об-
ластта на правото, аз мога 
да кажа на гражданите: „Ви-
жте, тероризмът винаги 
ще съществува, ще имаме 
в по-голяма или в по-мал-
ка степен терористични 
атаки, ще го контролира-
ме, колкото можем, но това 
е престъпление, което не 
може изцяло да бъде изко-
ренено. По някакъв начин 
трябва да съжителстваме 
с тероризма, защото няма 
нито една терористична 
група, която да може да раз-
руши устоите на което и да 
е демократично общество.” 
Не е вярно, че терористи-
те могат да разрушат да-
дена държава. Терористи-
те атакуват или желаят 
да атакуват държавата, 
за да постигнат нещо, но 
единствената заплаха, ре-
алната, онова, което те 
всъщност разрушават или 
унищожават - това е нор-
малният живот на хората. 
Трябва да се знае, че теро-
ризмът съществува, той се 
контролира, но и ние трябва 
да живеем с нашите права, 
с нашите свободи, така 

както сме живели досега. 
Аз мисля, че не трябва да 
има някакви специални за-
кони, които да се отнасят 
само за тероризма, защото 
по този начин се огранича-
ват свободите и правата 
на гражданите. И това го 
разбраха всички политици, 
цялото правителство го 
разбра.

В България имаме про-
блем със заболеваемост-
та сред обвиняеми и под-
съдими, понякога и сред 
адвокати. Много често 
се разболяват, и то точно 
на датата на делото. При 
вас как са със здравето?

Разбирам въпроса ви. 
Това съществува в други 
съдилища, но нашият съд е 
специализиран и тези казу-
си доста добре ги познава-
ме и не позволяваме това 
да се случва. Ние, разбира 
се, подхождаме с вяра към 
хората, защото наистина 
някой от участващите в 
процеса може да се разбо-
лее. Но ако поради тази при-
чина трябва да се отмени 
дело, защото има някой бо-
лен, тогава посочваме нова 
дата. Много е вероятно тя 
да не е удобна, например пе-
тък следобед, чисто и прос-
то слагаме делото на най-
близката възможна дата и 
то в дупките на програма-
та, които са най-лоши. Дру-
гото, което правим, когато 
някой каже, че е болен - из-
пращаме наш лекар, който 
да установи дали е така, и 
ако обвиняемият не е вкъ-
щи, той автоматично влиза 
в затвора! В повечето слу-
чаи адвокатите сътруд-
ничат и избягват да пред-
ставят фиктивни причини, 

поради които да може да се 
отмени делото. Обикнове-
но свидетелите са тези, 
които не обичат да идват 
на дела, така е в целия за-
паден свят. Нещо повече, 
ние гарантираме специална 
защита - свидетелят дава 
показания не пред публика-
та, а на скрито място, т.е. 
ние му гарантираме сигур-
ност. 

Как се справяте с про-
блема корупция в съдебна-
та система тук, в Нацио-
налната аудиенция?

Ние нямаме такъв про-
блем. В Наказателното 
отделение работят 18 ма-
гистрати. Малкият брой е 
една от причините всеки да 
знае какво работи другият. 
Имахме един случай преди 
32 години, когато съдия 
от Върховния съд поискал 
от съдия от Националната 
аудиенция да пусне под га-
ранция един задържан, като 
го уверил, че той няма да се 
укрие. След освобождаване-
то обвиняемият изчезнал и 
се оказало, че той е един от 
босовете на италианската 
мафия. Този случай коства 
кариерата и на двамата 
магистрати. Веднага! Има 
и още една причина, и ще я 
кажа не за да ви се харесам 
- постоянният контрол от 
страна на медиите. На вся-
ко наше дело присъстват 
журналисти от всички ме-
дии, ние буквално работим 
в къща от стъкло. И това 
е много важно за превенци-
ята на каквато и да било 
корупция.

На какво се дължи 
ефективността на рабо-
тата на испанската съ-
дебна система?

 Националната аудиен-
ция всъщност е съдът, кой-
то работи ефикасно! Той е 
строго специализиран съд, 
който в сравнение с оста-
налите съдилища на стра-
ната има много по-добри 
средства. Не говоря само 
за човешкия фактор... Прес-
тъпленията, които ние раз-
глеждаме, са толкова важни 
за обществото, че имаме 
най-добрите полицаи, най-
добрите съдебни лекари, 
най-добрите преводачи, 
най-добрата информация. 
Разбира се, ефикасността 
от работата на Национал-
ната аудиенция е с най-
висок показател. Трябва 
да бъдем много ефикасни, 
трябва да се приключи с 
инструментариума от ми-
налото. Въпреки че, както 
виждате, аз не изпускам пи-

салката, не химикалката, а 
писалката... Но я ползвам 
само да подписвам доку-
ментите...

Вие сте в списъка с 
целите на ЕТА, какво е 
усещането постоянно да 
си под засилена охрана, на-
всякъде, дори у дома?

Политиката на „къща-
та” е да не казваме дали 
имаме, или нямаме заплахи. 
Но не трябва да си мно-
го умен, за да можеш да 
предположиш, че си цел, че 
можеш да бъдеш предпочи-
тана жертва... Такива са 
и председателят на този 
съд, и други съдии за съжа-
ление, без да влизаме в де-
тайли. Всичките магист-
рати в тази къща 100% 
са под заплаха! В различна 
степен, разбира се, но на-
чело са тези, които се за-
нимават с терористите. 
Има и други заплахи, свър-
зани с наркотрафиците 
или с големите икономиче-
ски престъпници, но това 
е нещо съвсем нормално и 
е част от нашата рабо-
та като цяло. Аз не съм 
страхливец, да, не мога да 
кажа, че съм някакъв голям 
смелчага, вземам мерки, 
но това не означава, че 
трябва да живея в страх. 
Аз по-скоро се боря теро-
ризмът да не съществува, 
а не сам да се спасявам от 
тероризма. 

Лесно ли се свиква с ох-
раната?

Можеш да се научиш! 
Но такава е ситуацията, 
нямаш друг избор. Просто 
го приемаш. Освен това 
службите за сигурност 
са големи професионали-
сти. Може би най-непри-
ятният момент е, когато 
се намесят в личното ти 
житейско поле, но това е 
част от тяхната работа, 
част от живота. Ако ви 
кажа какво е решение-
то, тогава ще научат и 
другите, така че най-до-
бре е да не казвам нищо. 
Например можеш да се 
скриеш и да бъдеш като 
чужденец в собствената 
си страна. Най-добре е 
да бъдеш чужденец извън 
своята страна. Можеш да 
си сложиш доста изтър-
кани дънки, големи обувки, 
яке, шапка и просто мина-
ваш като един обикновен 
гражданин, като остана-
лите....

Благодаря ви за интер-
вюто, очакваме ви в Бълга-
рия!
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Съдия ХАВИЕР ГОМЕС БЕРМУДЕС - председател на Наказателното отделение на „Аудиенсиа Насионал”:

Ренета Николова

„Тероризмът не може да разруши 
демократичните общества” 

Това интервю е реализирано със съдействие на 
ОПАК и ЕСФ, договор № 08-23-21-С/27/08/2008



На 9 май 1950 г. Ро-
берт Шуман представя 
предложение за обеди-
нение на Европа, свър-
зано с поддържането 
на мирни отношения 
и сътрудничество с 
всички останали дър-
жави. Това предложение 
е известно още като 
„Декларацията Шуман" 
и се смята за раждане 
на Европейския съюз. 
Днес датата 9 май се 
е превърнала в евро-
пейски символ - Ден на 
Европа, заедно със зна-
мето, химна, мотото и 
единната валута. Това 
е Европейският съюз, 
самостоятелен поли-
тически субект. Пър-
вата Европейска 
общност -  ЕОВС 
(Европейска общ-
ност за въглища и 
стомана), е осно-
вана през 1951 г. 
По този модел по-
късно са създадени 
и други общности, 
като най-извест-
на е Европейска-
та икономическа 
общност от 1957 
г. Тези общества 
имат за цел да съз-
дават солидарност 
и консолидирани отноше-
ния между европейските 
държави. Те са в основата 
на разширение и обединя-
ване на Европейския съюз 
такъв, какъвто го позна-
ваме днес. Първоначално 
идеята за празника е да-
дена в Милано през юни 
1985 г., където първите 
държави членки се догова-
рят за тази символична 
дата. Тази година 
беше отбелязано 
23-тото издание 
на Деня на Европа. 
За всеки жител и 
гост на Брюксел 
организаторите се 
бяха постарали да 
предоставят въз-
можност той да 
открие своето мяс-
то за развлечение 
и забава. За поред-
на година отвори 
врата Европейски-
ят парламент с 
мотото „Отворен 
парламент за всич-
ки”. Тази традиция 
съ щ е с тв ува  от 

години и версията ста-
ва все по-популярна. По 
този начин обикновените 
хора, които нямат пряк 
достъп до кулоарите на 
сградите в европейски-
те институции и Евро-
пейския парламент, имат 
възможността да влязат 
и да се обогатят, да чуят, 
да видят много неща през 
тези празнични дни. Всяка 

година се случ-
ва нещо уникал-
но,  миналата 
година отво-
рените врати 
бяха проведени 
в  контекста 
на последното 
разширяване на 
Европа, когато 
д в е т е  н о в и 
страни, член-
ки от Източна 
Европа – Бълга-
рия и Румъния, 

станаха 
част от 
голямото 
европей-
с ко  с е -
мейство. 
Т а з и 
г о д и н а 
п р а з н и -
ците се 
проведоха  под 
темата „Евро-
пейска консти-
туция”. Пленар-
н а т а  з а л а ,  в 
която се водят 
дебатите относ-
но Европейската 
ко н с т и т у ци я , 
беше отворена. 
На същото това 
м я с т о  ч е с т о 
се организират 
семинари и из-
ложби .  Оттук 
през прозореца 
може да видите 
и сградата, къ-
дето заседават 
ф е д е р а л н о т о 

правителство и Сенатът 
на Кралство Белгия. Тази 
година централната сгра-
да Berlaymont, която е на-
пълно реновирана, отвори 
своята врата за гражда-
ните за първи път в исто-
рията на ЕС. Посетите-
лите имаха възможност 
да видят и да разберат в 
какво всъщност се изразя-
ва ролята и функцията на 
Комитета на регионите. 
Можеше да се намери кон-
кретна информация от-

носно ра-
б о т а т а 
му, а така 
също да 
се насла-
дите на 
забележи-
телните 
щ а н д о -
ве, къде-
то  б я ха 
предста-
вени бо-
гатства-
т а  о т 
туризма 
и  к у л -
турното 
развитие 
в  с тра -
н и т е 
членки. . . 
Т в о р б и -
те на из-
вестния 
белгийски 
художник 
Жан-Пиер 
Харк ук-
расяваха 
фасадите 
на парла-
мента по 
време на 
празника. 

Всяка една от европей-
ските институции пред-
стави различни културни 
теми, от които посети-
телите можеха да полу-
чат удоволствие.

В целия Брюксел може-
ше да се усети настрое-
ние и празненство. Като 
цяло имаше построени 
повече от 180 шатри, 
където се предлагаха 
материали, сувенири и 
какво ли още не, свърза-
но с обединена Европа. 

Атракциите тази година 
включваха изяви върху ес-
тради на открито, пави-
лиони, откъдето можеше 
да се вземат вестници 
от цялата западноевро-
пейска преса. 

 Празненствата по 
случай Деня на Европа, 
както и традиционният 
фестивал на фламанд-
ската общност в Бел-
гия съвпаднаха по вре-
ме. Хиляди почиваха в 
градините и парковете 
на Брюксел. Една бърза 
справка показва, че в 
европейската столица 
има повече от 120 парка, 
градини, места за спорт 
и развлечения. В Брюксел 
има повече от 100 теа-
търа, които работят 
целогодишно, и повече 
от 90 изложбени гале-
рии. За съжаление тази 
година българското при-
съствие в цялото това 
великолепие от празнен-
ства и атракции почти 
липсваше, независимо 
че страната ни е пъл-
ноправен член на иначе 
огромното европейско 
семейство.
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Обединена Европа чества своя 
празник

Росен Алексиев от Брюксел:

Снимки Ренета Николова
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НЕСТАНДАРТНО

Кризата накара германците да се 
страхуват за бъдещето си

Кризата принуди мно-
го германски жители да 
се страхуват за свое-
то бъдеще. Почти една 
трета от германците, 
независимо от равни-
щето на образование и 
доходи, се страхуват да 
не загубят своя социален 
статут или положение в 
обществото, съобщава 
„Дойче Веле“.

Неотдавнашно до-
питване на най-големия 

институт за изследване 
на пазара във ФРГ - GfK, 
проведено по поръчка 
на седмичника „Велт ам 
Зонтаг“, показва, че в 
условията на финансова 
криза 28,4% от герман-
ците се страхуват от 
влошаване на социалния 
статус и обществено-
то положение. Според 
данните от изследва-
нето, в което са взели 
участие малко под 1000 

души, всички социални 
слоеве на германското 
общество изпитват 
страх да не загубят ра-
ботата и обществения 
си статус. Почти всеки 
втори (47,2%) с месечен 
доход в диапазона 1500-
1999 евро изпитва неуве-
реност в утрешния ден и 
страх от бъдещето. Но 
и анкетираните с високи 
доходи, чиито заплати 
са 3500 евро и нагоре, 

също имат основание за 
безпокойство -  това се 
отнася за почти всяко 
пето семейство (19,5%) 
. Перспективата да за-
губи положението си в 
обществото притесня-
ва всеки пети герман-
ски гражданин (19,6%) 
със завършено средно 
или висше образование. 
Сред тези, които нямат 
образование, процентът 
е още по-висок – 31,4. 

МВФ: Опасност от рецесия 
в страните - износителки на 
петрол от Близкия изток

Икономиките на стра-
ните - износителки на 
петрол от Близкия изток, 
може да пострадат от 
продължителна рецесия 
заради намаленото тър-
сене и поевтиняването на 
петрола. Това е заключе-
нието на доклад на Меж-
дународния валутен фонд 
.Страните от Персийския 
залив и други държави- из-
носителки от региона, 
досега бяха смятани за 
по-малко уязвими от вли-
янието на международна-
та финансова криза, тъй 
като са натрупали значи-
телни доходи. Но с непре-
къснатите корекции на 
цените на петрола прави-
телствата от залива би 
трябвало да предпочетат 
да ограничат публичните 

разходи, за да смекчат 
ефекта от кризата, смя-
та МВФ. Въпреки загуба-
та от близо 100 долара 
от цената на барел пе-
трол след рекордните 147 

долара през юли 2008 г. 
петролните страни не се 
отказват от политиката 
на харчене. Но техният 
излишък от 400 милиар-
да долара ще се стопи и 

може да се стигне до 
дефицит от 10 мили-
арда долара през 2009 
г . ,  предупреждава 
фондът. Икономиче-
ският растеж в Близ-
кия изток осезаемо 
ще падне, отбелязва 
МВФ, като очаква 
реално нарастване 
на БВП от 2,3% тази 
година. За страните 
от Персийския залив 
– най-големите изно-
сители на петрол в 
света, фондът очаква 
БВП да нарасне с 1,3% 
през 2009 г. Докладът 

обхваща Саудитска Ара-
бия, Бахрейн, Обедине-
ните арабски емирства 
(ОАЕ), Кувейт, Оман , Ка-
тар, Алжир, Судан, Либия, 
Ирак и Иран. 

БАНКИТЕ В САЩ ИЗПРЕВАРВАТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПО 
ПРИВЛИЧАНЕ НА КАПИТАЛ

Резултатите от стрес-тестовете на 19-те най-
големи американски банки са засилили страховете, 
свързани с това, че европейските банки изостават 
от американските финансови институции по тем-
пове на привличане на капитал, пише „Файненшъл 
Таймс".

За разлика от САЩ европейските власти не пред-
приеха координирани усилия, за да заставят банките 
да увеличат капитала си. В малкото страни, където 
бяха проведени стрес-тестове по примера на САЩ 
(включително във Великобритания), правителства-
та не разкриха данни нито за методиката, нито 
за резултатите от проверките. „В сравнение със 
САЩ европейската банкова система бързо изоста-
ва", заяви анализаторът на банковия отрасъл в UBS 
AG Филип Финч. Европейските банки са привлекли 
едва 40% от 1 трилион долара допълнителен капи-
тал, необходим им за покриване на загубите, според 
последната оценка на Международния валутен фонд. 
Американските банки на свой ред обявиха планове 
за привличане на две трети от необходимите им 
666 млрд. долара. 

Сградата 
„Вярваш или не” 
(Believe it or not) 
e проектирана 
така, че да 
изглежда, сякаш 
е пострадала от 
земетресение. 
Тя е клон на 
Рипли музеите 
- най-голямата 
световна верига 
за странни и 
чудати места. 
Външният й вид 
е своеобразно 
напомняне за 
земетресението 
от осма степен, 
ударило Мисури 
през 1812 г.
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Още през април Минис-
терският съвет прие по-
становление за Наредба за 
осъществяване на предва-
рителен контрол върху про-
цедурите за обществени по-
ръчки, частично или напълно 
финансирани със средства 
на ЕС. Тя беше обнародвана 
в Държавен вестник през 
миналата седмица. Съглас-
но наредбата контролът 
ще се осъществява от уп-
равляващите органи на съ-
ответните програми или 
междинните звена и Агенци-
ята по обществени поръчки 
(АОП). Той ще обхваща всич-
ки етапи от процедурите 
за провеждане на общест-
вени поръчки, от момента 
на тяхното планиране до 
сключването на договори-
те за възлагане. Като ре-
зултат от упражняването 
на предварителния контрол 
се очаква да бъде постиг-
ната в по-висока степен 
законосъобразност при 

разходването на средства 
за възлагане на обществе-
ни поръчки, както и да се 
предотврати конфликтът 
на интереси по проекти, 
финансирани със средства 
от европейските фондо-
ве. Управляващите органи 
на съответните звена или 
междинните органи опре-
делят процедурите, които 
са обект на предварителен 
контрол. Те са длъжни да 
изпратят на АОП индика-
тивен график на тези про-
цедури два пъти годишно до 
31 март и до 30 септември. 
Изготвянето на доклади-
те за процедурите ще се 
прави от външни експерти, 
определени от органите на 
управление и междинните 
звена. 

Като изпълнява своите 
функции на печатно издание 
на КСБ, в. „Строител” отде-
ля една страница, с която 
ще информира своите чита-
тели за такива поръчки. 

Наредба за осъществяване на предварителен 
контрол върху процедури за обществени поръчки

Община Свищов Община Смолян

Община Кубрат

Министерство на околната среда и водите

Обявява поръчка
за: 

Проектиране, стро-
ителство и въвеждане в 
експлоатация на ПСПВ 
Мала църква и ПСПВ 
Пасарел вкл. Изготвяне 
на технически проекти 
и документи за получа-
ване на всички необхо-
дими разрешения, вкл. 
разрешение за стро-
еж, разрешение за зау-
стване и всякакви други 
според нормативната 
уредба; Доставка на 
основното оборудване; 
Изпълнение на стро-
ително-монтажните 
работи, включително 
изготвяне на работни 
чертежи, доставка на 
суровини и материали, 
механизация, работна 
сила и всякакви услуги и 

дейности, необходими за 
изпълнение на строител-
ството в съответствие 
с одобрените проекти и 
спецификации; Дейности 
по въвеждане на обекти-
те в експлоатация, вкл. 
изготвяне на екзекутивна 
документация и инструк-
ции за експлоатация и 
поддръжка на обекта и 
оборудването и обуче-
ние на персонала; От-
страняване на дефекти, 
проявени през периода за 
съобщаване на дефекти. 
Гаранцията за участие в 
процедурата е в размер 
на 30 хил. EUR и се пред-
ставя под формата на 
банкова гаранция или се 
внася по банков път. Га-
ранцията за изпълнение е 
в размер на 5% от цената 
на договор. Гаранцията 
за авансово плащане е в 

размер на 10% от цената 
на договора и е съгласно 
условията на договора. 
Минимални изисквания: 1. 
Участникът трябва да е 
реализирал общо печалба 
през последните 3 години, 
а именно: през 2006, 2007 
и 2008 финансова година; 
2. Годишният общ оборот 
на участника за всяка от 
последните 3 години, а 
именно: 2006, 2007 и 2008 
г., да е не по-малко от 3 
млн. евро (или еквива-
лентно); 3. Участникът 
трябва да разполага с 
ликвиден работен капи-
тал за финансиране на 
работите в размер на не 
по-малко от 750 хил. евро 
или еквивалентно под 
формата на пари в брой, 
гарантирана неотменима 
кредитна линия, отпусна-
та от банка с добра репу-

тация или друга приемли-
ва форма на разполагаеми 
средства.

Желаещите да  за -
купят документация за 
участие в процедурата 
за възлагане на общест-
вената поръчка могат да 
направят това в Минис-
терството на околната 
среда и водите, бул. „Ма-
рия Луиза” №22, стая 510, 
от 9.30 до 12.00 ч. и от 
13.30 до 17.00 ч. всеки ра-
ботен ден. 

При отварянето на 
офертите на 08/07/2009 
г .  имат право да при-
състват участниците в 
процедурата или техни 
упълномощени предста-
вители, както и предста-
вители на средствата за 
масова информация и на 
юридически лица с нес-
топанска цел.

Обявява открита про-
цедура по ЗОП

„Инженеринг - работ-
но проектиране и стро-
ително-монтажни ра-
боти за реализация на 
проектно предложение: 
BG161PO001/1.1/2007/096 
за „Подобряване качество-
то на жизнена и работна 
среда в училищата СОУ 
„Николай Катранов" и СОУ 
„Димитър Благоев" в гр. 
Свищов чрез модерниза-
ция на сградния фонд, по-
вишаване енергийната му 
ефективност и осигурява-
не достъп за хора в нерав-
ностойно положение".

Поръчката включва пъ-
лен инженеринг - работно 
проектиране и съгласува-
не, енергиен одит, орга-
низация на реконструк-
цията,  модернизация , 
строително-монтажни 
работи. Проектирането 
на реконструкцията ще 
се извършва в съответ-
ствие с техническите 
спецификации, приложени 
в документацията за учас-

Обявява  открита 
процедура по ЗОП 

за разработване на пъ-
лен кандидатски проект: 
„Реконструкция, обновява-
не и оборудване на меди-
цински и здравни заведе-
ния в МБАЛ-АД, гр. Смолян" 
по кандидатстване за 
безвъзмездна финансо-
ва помощ по Оперативна 
програма „Регионално раз-
витие" 2007-2013 г., Прио-
ритетна ос 1: „Устойчиво 
и интегрирано градско 
развитие ", Операция 1.1. 

„Социална инфраструкту-
ра", Схема 2 – „Подкрепа за 
реконструкция/обновяване 
и оборудване на медицин-

ски и здравни заведения".
Документация за учас-

тие може да се получи до 
12.06.2009 г.

 Обявява открита 
процедура по ЗОП

„Енергоефективна ре-
конструкция и модерниза-
ция на уличното освет-
ление, експлоатационна 
поддръжка, ремонтно-въз-
становителни работи и 
изграждане на ново улично 
осветление, парково и ху-
дожествено осветление 
на територията на общи-
на Велинград.”

Предмет на поръчката 

е извършване на ремонт-
но-възстановителни ра-
боти по реконструкция и 
модернизация на уличното 
осветление на територи-
ята на община Велинград, 
доставка и монтаж на 

оборудване, експлоатаци-
онна поддръжка на улично-
то осветление.

Документация за учас-
тие може да се получи до 
19.06.2009 г.

Обявява  открита 
процедура по ЗОП 

за „Техническа помощ 
за подготовка на проект 
„Строителство и рекон-
струкция на вътрешна 
ВиК мрежа на Кубрат и 
разширение на ПСОВ" за 
кандидатстване за фи-
нансиране по Оперативна 
програма „Околна среда 
2007-2013 г.".

Обектът на поръчка-
та е подготовка на ПИП, 
ФИА и молба за финан-
сиране; Подготовка на 
идеен проект и тръжно 
досие за избор на изпъл-
нител на инженеринг за 
ПСОВ;  подготовка на 
работни проекти за ВиК 
мрежата и тръжни доси-
ета за избор на изпълни-
тели.

Гаранция за участие 
в процедурата е 29 875 
лв. Гаранцията за учас-
тие може да се внесе 
по банков път или да се 
представи под формата 
на банкова гаранция. Га-
ранцията за изпълнение е 
в размер на 5% от стой-
ността на договора.

В процедурата по въз-
лагане на обществена 
поръчка може да участ-
ва всеки кандидат или 
участник, който отгова-
ря на предварително обя-
вените условия. 

 
Минимални изисква-

ния: а) Участникът тряб-
ва да е реализирал общо 
печалба през последните 
3 (три) години, а именно 
през 2006, 2007 и 2008 г. 

б) Годишният оборот на 
участника за всяка от 
последните 3 (три) годи-
ни, а именно: 2006, 2007 и 
2008 г., да е не по-малко 
от 1 300 000 лв. (един ми-
лион и триста хиляди лв.). 
В случай че участникът 
участва като обедине-
ние/консорциум, изброе-
ните по-горе изисквания 
се прилагат за обедине-
нието (консорциум и др.) 
като цяло. 

тие, одита по заснемане, а 
строително-монтажните 
работи - съгласно одобрен 

инвестиционен проект и 
количествено-стойност-
на сметка. 

Община Велинград

Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) 
„Д-р Братан Шукеров" АД – Смолян



Дарън Аронофски без 
никакво съмнение е един 
от най-талантливите съ-
временни режисьори. Той 
направи сериозна заявка 
за бъдещето още с некон-
венционалния си дебют 
„Кодът Пи”, който съчета-
ва мистичното със света 
на финансите и на мате-
матиката. Кариерата му 
продължи с разтърсваща-
та драма за света на нар-
котиците „Реквием за една 
мечта”, а след това засне 
противоречивия „Изворът 
на живота” – фантасти-
ка с библейски мотиви. В 
„Кечистът” Аронофски се 
връща към конкретния чо-
век и отново в центъра 
на неговото внимание е 
болезнената зависимост 

на героя – този път обаче 
от собствения му звез-
ден образ в живота, от 
собствените му илюзии и 
неумение да живее по друг 
начин. Още в началото ре-
жисьорът е искал да пове-
ри главната роля на Мики 
Рурк, но продуцентите 
са предпочитали Никълъс 
Кейдж. Аронофски обаче 
ревностно се бори за сво-
ето и в крайна сметка го 

получава, а от това 
печелят всички, за-
щото невероятното 
превъплъщение на 
Мики Рурк в професи-
оналния борец Ранди 
Робинсън е най-сил-
ната роля в цялата 
му кариера. Неговият 
герой е самотна би-

вша спортна звезда – без 
семейство и без никакво 
бъдеще. Отдал е цялото 
си сърце и душа на това да 
забавлява публиката, зара-
ди което е загубил всичко. 
След поредния демонстра-
тивен мач Ранди получава 
инфаркт и за негово голямо 
нещастие е принуден да се 
пенсионира. Но можеш ли да 
се откажеш от единстве-
ното, което имаш?
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Публиката ще може да избира измежду повече от 100 събития

Четиринайсетото 
издание на „Салона на из-
куствата” бе открито 
в Зала 1 на НДК с преми-
ерния спектакъл „Ста-
рото имане” на ансамбъл 
„Пирин”. Както обикнове-
но културният форум ще 
предложи на публиката 
богата програма, пред-
ставяща различните из-
куства. 

Основни акценти

Музика. Джаз леген-
дата Джордж Дюк, който 
има цели 37 албума зад 
гърба си, ще свири в Зала 
1 на НДК на 17 май. По слу-
чай 50-годишнината от 
възстановяването на ди-
пломатическите отноше-
ния между България и Япо-
ния е концертът на група 
„Пангея” и квартет „Со-
фия” на 18 май. На 25 май 
може да слушате Тал Кра-
виц, който представя кла-
сическа еврейска музика и 
етнически инструменти 
от различни краища на 
света. На 4 юни пък ще се 
изяви младият македонски 
китарист Миле Каровски. 
Н а ш у м я л а т а 
френска певица 
Патрисия Каас 
ще представи 
своя уникален 
микс между поп, 
джаз и шансон 
на 12 юни. 3 дни 
по-късно Най-
д ж ъ л  Ке н е д и 
ще ни поведе 
на  музика лно 
пътешествие, 
вдъхновено от 
джаз, рок и фолклор. 

Кино. Поредното из-
дание на Международния 
фестивал на европей-
ските копродукции ще се 
проведе между 29 май и 4 
юни в кино „Люмиер” със 
съпътстващи програми в 
„Дом на киното”, „Одеон” 
и „Червената къща”. Тази 
година фокусът е върху 
Полша, затова и открива-
нето ще бъде с най-новия 
филм на Йежи Сколимов-
ски „Четири нощи с Анна”, 
създаден след 17-годишно 

Мартин Динчев

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА КНИГА НА СЕДМИЦАТА

Кечистът Лудите, които ни управляват 
Френският учен Густав 

Льобон твърди, че най-съ-
ществените от правилата 
за управлението на хората 
се отнасят до техните 
действия. Кога да действаш, 
как да действаш, в какви 
граници да действаш - отго-
ворът на тези въпроси със-
тавлява политическото из-
куство. Има известни общи 
дадености в психиката на 
управляваните, които под-
лежат на изучаване, с оглед 
на конкретните действия на 
управляващите. Неслучайно 
преди половин век в Съединените амери-
кански щати се появява науката полити-
ческа психология, която изучава личност-
та на онези, които ни управляват. Вътре 
в ЦРУ, зад кулисите на международните 
преговори и в екипите на кандидат-пре-
зидентите „политическите профайлъри” 

разглеждат лидерите под 
лупа. Разчепкват речите им, 
анализират и най-малките 
им жестове, разпитват съ-
трудниците им и обработ-
ват получената информация. 
Паскал дьо Сютер (експерт 
към НАТО по въпросите на 
политическата психология) 
се среща с тях, както и с 
най-добрите световни екс-
перти по психология. В сво-
ята книга „Лудите, които ни 
управляват” той анализира 
личността както на лиде-
ра изобщо, така и на някои 

конкретни световни лидери, от чиито 
характери, комплекси и настроения зави-
сят всички. Ще може да се запознаете с 
портретите на Клинтън, Буш, Митеран, 
Саркози и на много други лидери от близ-
кото и по-далечното минало, които неряд-
ко ги показват в изненадваща светлина. 

XIV Салон на 
изкуствата

оттегляне на режисьо-
ра от киното. „Облак 9” 
на Андреас Дресен пред-
ставя Германия,  „Още 
една любовна история” 
е датското участие, а 
френското предложение е 
номинираният за „Златен 
леопард” на фестивала в 
Локарно „Последният луд” 
на Лоран Ашар. В програ-
мата е включена и фин-
ландско-немската копро-
дукция „Черен лед”, която 
бе номинирана за „Златна 
палма” в Берлин. Акценти 
в документалната програ-

ма са „Константин 
и Елена” на младия 
румънски докумен-
т а лис т  А н д р ей 
Даскалеску и чеш-
кият „Марсела” , 
който проследява 
живота на една 
жена през послед-
ните 25 години. 

На  Фестива-
ла на испанското 
и ибероамерикан-
ското кино, който 

ще се проведе между 16 
и 22 юни, ще бъдат пред-
ставени 16 ленти, които 
хвърлят обширен поглед 
към съвременното кино в 
региона. 

„Отвъд омразата, от-
въд носталгията” е мини-
фестивал (между 25 и 27 
юни) за социалистическо-
то минало, който освен 
прожекции на съвременни 
филми, посветени на соци-
ализма, включва изложби и 
серия от лекции на изтък-
нати специалисти от раз-
лични източноевропейски 

страни. 

Опера и балет. „Жо-
кер медиа” и Софийската 
опера са подготвили две 
примамливи предложения 
за любителите на балета. 
На 25 май е „Дон Кихот” 
от Л. Минскус по мотиви 
на едноименния роман на 
Сервантес. Солисти ще 
бъдат Елена Андриенко и 
Антон Корсаков – и два-
мата са част от „Боль-
шой театр”. Следващата 
вечер е „Жизел” по музика 
на Адолф Адам, в която 
участват солистите на 
Московския академичен 
музикален театър Георги 
Смилевски и Наталия Кра-
пивина, както и Вяра На-
чева – примабалерина на 
Берлинската щатсопера. 
На 27 и 28 май с два спек-
такъла ще гостува Токий-
ската камерна опера. 

Литература. На 13 
май ще се състои твор-
ческата юбилейна вечер 

на поетесата Лиляна 
Стефанова, а на 15 май 
в „Литературна гостоп-
риемница” ще бъде пред-
ставен спектакълът по 
стихове на Надежда За-
хариева „Една надежда”. 
Съюзът на преводачите в 
България ще отбележи 35 
години изкуство на прево-
да с „Панорама на българ-
ските литератури” на 8 

юни. 100-годишнината от 
рождението на Димитър 
Димов ще бъде отбеляза-
на с изложбата „Испания 
– мечта и вдъхновение” и 
документалния филм „Три-
птих за Димитър Димов”. 

Изложби. Може да из-
бирате между експозиции 

на Анри Кулев, Златю Боя-
джиев, Владимир Димитров 
-Майстора, Стоян Соти-
ров, Рафаел Михайлов и 
Дечко Узунов. На 21 май се 
открива изложбата „Дар-
вин сега”, която е посвете-
на на 200-годишнината от 
рождението на Чарлз Дар-
вин и 150-годишнината от 
публикацията на прочутия 
труд „Произход на видо-

вете”. От 27 до 31 
май ще може да раз-
гледате европейска 
филателна изложба. 

Театър. Между 
8 и 11 юни Врачан-
ският театър гос-
тува с 4 постанов-

ки – „Хоровод” от Артур 
Шницлер, „Да убиеш пре-
миер” от Емил Андреев, 
„Сънувах бяг” от Михаил 
Булгаков и „Оскар и розо-
вата дама” от Ерик-Ема-
нюел Шмит. Общинският 
куклен театър на Благо-
евград ще представи два 
спектакъла на 30 май. 
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A lady raises walls 
against the crisis

A dynamic year 
of revival of the 
construction branch 
is in store for us

A manager, who 
works, will remain in 
the business

Construction is under  

woman’s rule

Talk with Ivan Donov, Executive 

Director of “Etrostroy” in Etropole

In Pleven the cold spring 
and the fear of the crisis 
have paralyzed the people 
but in the Regional Office of 
the Bulgarian Construction 
Chamber  eve ry th ing  i s 
under control. People do 
not feel the cold or fear 
the different spring which 
Bulgarian builders have lived 
to see. The reason for this 
is that a woman stands at 

the head. Delicate, precise, 
proud and active, Rosetta 
Marinova radiates calmness 
and self-confidence. She 
has overcome the panic that 
her colleagues were already 
seized by, and coolly and 
responsibly works not only 
at the construction site of 
her company “Stroyproduct” 
but also at the position of 
Chairlady of the Regional 
Office, in which members are 
75 men’s companies.

The past year was 
interesting for the Bulgarian 
Construction Chamber. We 
did a lot of work – it was the 
only full year that we shall 
report. We can say that 
at last we are ready with 
the Central Professional 
Register of Builders and it 
can serve as a database for 
analyses and prognoses. In 
the long run it was decided 
that it is important all 
companies to be registered 
officially – there were a lot 
of gaps in the law on this 
matter. A great part of the 

construction companies 
h ave  a l r e a d y  b e e n 
registered, it is a fact. 

It is very important 
to notice that within the 
past year the Bulgarian 
Construction Chamber 
started working excellently 
with the National Revenue 
Age n c y,  t h e  Lab ou r 
Inspectorate and the 
Profess ional  Train ing 
Centre to the Ministry of 
Education. A prime task is 
after preparing the register 
to turn to the long-term 
tasks of the Chamber.

We showed some interest 
in the company “Etrostroy IGE” 
AD, which was established in 
1996 by skilled workers of 
all specialties – bricklayers, 

masons, steel construction 
workers, encasing workers, 
painters, carpenters, glass-
makers, electricians and 
others. The company has 

own concrete and lime units, 
two sand separation systems 
in the villages of Svode and 
Dzhurovo and four types 
of fractions. The company 

was set up through cash 
privatization, in which except 
Ivan Donov and his partner, 
shareholders are about 40 
builders.

The Sofia Metro in 2009 –  
event of the decade

Bulgaria – world 
media centre

The forecast national measures for fight against the crisis are 

already in force here

The official ceremony 
on the occas ion of  the 
opening of the new stretch 
of the Sofia metro was late, 
according to some people 30 
years, according to others 
2 years, according to eye-
witnesses only 10 minutes. 
Off icial guests were the 
President of the Republic of 
Bulgaria Georgi Parvanov, 
Sofia mayor Boyko Borissov, 
the Minister of Transport 
Petar Mutafchiev and the 
Ambassador of Japan to 
Bulgar ia His Excellency 
Tsuneharo  Takeda.  8 th 
of May turned out to be 
“a remarkable day for the 
capital city”, as it was called 
by the guests at the event. 
There was no delay; on the 
contrary, Sofia mayor said 
that this stretch from Vassil 
Levski national stadium to 
Mladost 1 residential area is 
launched four months ahead 

of schedule. He added that 
when the project is totally 
f in i shed,  i . e .  when the 
stations at Sofia University 
and at Sheraton Hotel are 

launched,  the  d istance 
Obelya-Mladost residential 
areas will  be covered in 
20 minutes only. Borissov 
promised that to be done by 

the end of September and 
expressed his delight that 
Sofia would become a swift 
for communication European 
city.

Interview 

with eng. 

Ivan Boykov, 

Executive 

Director of 

the Bulgarian 

Construction 

Chamber

At the end of the week 
in the International Home of 
Journalists in Varna began 
the annual meeting of the 
European Federation of 
Journalists (EFJ). The main 
theme of the meeting will 
be: “Coping with change: 
journal ist  reply  to the 

media crisis”. Part of the 
delegates will join later 
the Fifth world meeting of 
Bulgarian media. 

On this occasion we 
asked for an interview the 
General Secretary of the 
International Federation of 
Journalists Mr. Aidan White.
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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 2500 лв.

1/2 страница 1300 лв.

1/4 страница 800 лв.

ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ

Цяла страница 1800 лв.

1/2 страница 1100 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 г 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 2000 до 4000 лв 3%

от 4001 до 7000 лв 5%

от 7001 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

Беше време за обяд, но бригадата 
не тръгваше. Всички се бяха събрали 
около изкопа и мълчаливо наблюдаваха. 
Багерът продължаваше да копае. На 
пътя му - там, където трябваше да 
бъде изкопан канал за водопроводните 
тръби, се беше изпречила голяма ска-
ла, която упорито не помръдваше. Цяла 
сутрин кофата на багера дращеше с 
железните си зъби по челото на скала-
та. Бригадирът два пъти казваше на 
багериста да я заобиколи, но той не се 
отказваше. Всички го познаваха - беше 
вдовец, жена му беше починала от рак 
и оттогава той не се усмихваше. Мъ-
ката го беше отчуждила от колегите 
му и той беше престанал да говори с 
тях. В началото те го разбираха, съ-
чувстваха му, но после го намразиха. 
Защото това вече не беше техният 
приятел, а някакъв друг човек - студен 
камък!

Затова всички гледаха мълчаливо 
двубоя му със скалата и злорадства-
ха, когато единият от зъбите на кофа-

та се счупи. Очакваха бригадирът да 
не издържи и да го изгони от обекта, 
твърдоглавеца му с твърдоглавец... Но 
бригадирът не реагираше. Свъсил веж-
ди, той наблюдаваше как багерът се 
напряга с всички сили и когато скалата 
леко помръдна, изкрещя: „Какво гледа-
те бе?! Вземайте лостовете и лопа-
тите и помагайте!" Всички се хвърлиха 
в изкопа и започнаха да копаят. Бяха 
забравили, че са в обедна почивка, че 
са уморени, че мразят багериста и че 
тази скала може просто да бъде зао-
биколена, вместо да бъде изкъртена. 
Копаеха, разбиваха трескаво, злобно въ-
одушевено, с някакво неистово чувство 
за мъст. Докато копаеха, започваха 
истински да разбират своя колега ба-
герист! Неговата непреодолима тъга, 
заседнала като тежък камък в душа-
та му. И разбираха, че този двубой не 
трябва да бъде изгубен, каквото и да 
им струва това.

Петър Донкин

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ДВУБОЙ

Пожелавам на целия екип 
на в. „Строител“ само 
положителни отзиви и 

успех не само на вестника, 
но и на строителните 

фирми и на всички, които 
инвестират в областта на 

строителството. 

Нотариус  
Красимир Анадолиев

„Строител” се очертава като много сериозен 
браншови вестник, който съдържа важна 
специализирана информация в областта на 
строителството. Желая ви да имате още по-
голям тираж и още по-голяма известност. 

Нотариус 
Камен Каменов

Преди всичко искам да изразя радостта си от „рестартирането” на  
в. „Строител”. Идеята ни за него е от миналата година. По закон КСБ беше 

длъжна да има свое сериозно издание. Решихме, че това издание ще бъде  
в. „Строител”. Идеята беше в него да бъдат показани проблемите, желанията, 

надеждите на всички наши членове и на фирмите от бранша, както възмож-
ността да обсъждаме какво е състоянието на сектора.

Иван Бойков, 
изп. директор на КСБ

Снимки Камен Влахов

Редакцията на вестник „Строител“ 
поздравява министър Асен Гагаузов за рождения му ден, 

с пожелание за много здраве и професионални успехи



Той ще бъде предаван 
на живо от специалния 
стъклен павилион на пло-
щада пред Народния теа-
тър „Иван Вазов". И тази 
година състезанието е 
под патронажа на прези-
дента на България Георги 
Първанов.

Очаква се кметът на 
София Бойко Борисов да 
направи първия ход на су-
пертурнира и с това да 
даде началото на партия-
та между Магнус Карлсен 
от Норвегия и водача в 
световната ранглиста Ве-
селин Топалов в първия кръг 
от състезанието.

В другите две срещи 
един срещу друг застават 
Василии Ивакчук (Украйна) 
- Алексей Широв (Испания) 
и Линиер Домингеш (Куба) 
- Ван Юе (Китай).

Средното ЕЛО на учас-
тниците е 2755, което 
прави турнира от 21-ва 
категория на ФИДЕ. Само 
пет шахматни състезания 
досега са били от този ви-
сок ранг.

Главният съдия Хоакин 
Еспехо от Испания и Кар-

мен Каас определиха съпер-
ниците в първия кръг, като 
жребия изтегли супермоде-
лът Кармен Каас, която е и 
президент на естонската 
федерация по шах от 2004 
г. и едно от най-известни-
те рекламни лица на „Крис-
тиан Диор"

В кръговата система 
всеки играе срещу всеки 
по 2 партии с разменени 
цветове на фигурите. Кон-
тролата на игра е 90 мину-
ти за 40 хода плюс 1 ч. до 
края на партията. Според 
регламента състезатели-
те не могат да общуват 
помежду си по време на 
партиите, включително 
да предлагат реми на съ-
перника си. Предложения 
за реми могат да се пра-
вят само чрез главния 

съдия в три случая: при 
трикратно повторение 
на позицията, вечен шах и 
теоретично реми позиция. 
Само главният съдия може 
да фиксира резултата от 
партията. Главният съдия 
ще бъде съветван при взе-
мането на решенията от 
гросмайстор Зураб Азмай-
парашвили, вицепрезидент 
на ФИДЕ.

Световната шампион-
ка по шахмат Антоанета 
Стефанова ще коменти-
ра партиите от петото 
юбилейно издание на „М-
Тел Мастърс". Най-силната 
българска шахматистка 
за всички времена спече-
ли шахматната корона на 
световното първенство в 
Елиста през 2004 г. В мо-
мента тя е четвърта в 

световната ранглиста за 
жени с ЕЛО 2549. Комента-
торският пулт на Стефа-
нова ще бъде на метри от 
стъкления павилион, къде-
то ще се играят партии-
те. Нейни гости ще бъдат 
български гросмайстори, а 
след края на всяка партия 
тя ще има възможността 
да анализира ходовете със 
самите играчи. Комента-
рите и анализите на Сте-
фанова ще могат да се 
слушат в реално време и на 
интернет сайта на турни-
ра www. mtelmasters.com. 
Партиите ще стартират 
всеки ден от 16 часа, само 
в последния ден (23 май) 
началният час е 15. Тогава 
ще бъде излъчен и победи-
телят.

Българската национал-

на телевизия взе правата 
за излъчване на междуна-
родния шахматен супер-
турнир „М-Тел Мастърс" 
2009. Всеки ден, от 12 до 
23 май, БНТ 1 ще излъчва 
дневници от шахматните 
сблъсъци. Три пъти дневно 
любителите на древната 
игра ще могат да следят 
развоя на партиите чрез 
10-минутни преки включ-
вания по сателитния канал 
„БНТ Сат". Водещ на всички 
репортажи от стъкления 
павилион ще бъде извест-
ният журналист Красимир 
Кушев, който е автор на 
единствено предаване за 
шахмат в родния ефир „64 

квадрата". Освен ходовете 
от трите партии тази го-
дина зрителите ще могат 
да виждат и картина от 
масите в стъкления пави-
лион. Организаторите оч-
акват над 1,2 милиона да 
посетят сайта на турнира 
mtelmasters.com

Над 20 журналисти 
от САЩ, Русия, Англия, 
Шотландия, Индия, Гърция, 
Холандия, Испания, Куба 
и Германия вече са се ак-
редитирали в пресцентъ-
ра на турнира. Очаква се 
в София да пристигнат 
телевизионни екипи на ру-
ската „НТВ плюс спорт" и 
индийската „Дурдешан тв".

За пореден път на сай-
та на „М-Тел Мастърс" ще 
стартира играта „Познай 
ходовете на Топалов", в ко-
ято всяка година се включ-
ват над 1000 участници. 
Победителят има шанса да 
изиграе партия шах с 19-ия 
световен шампион Веселин 
Топалов.
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КАНАЛ 1

ПЕТЪК, 15 май
06:45 - Денят започва - сутре-

шен блок 10:15 - Дързост и красота 
- тв филм 14:15 - Под дъгата - раз-
личните наши деца 14:45 - Атлас. Си-
новете на слънцето 15:15 - Вкусът на 
живота с Васа Ганчева 16:40 - Били и 
Бъди - анимационен филм 16:50 - 13+ 
17:30 - Де е България 18:30 - Седмо 
чувство - 19:00 - Самотно дърво на 
хълма - тв филм  20:00 - По света 
и у нас 20:50 - Панорама с Бойко 
Василев 21:50 - Есенин - тв филм 
/6 епизод/ 22:50 - По света и у 
нас 23:00 - Световен шахматен 
турнир "М-тел Мастърс" /днев-
ник/ 23:05 - Концерт на Куинси 
Джоунс и приятели в Монтрьо /2 
част/ 00:00 - Световен шахма-
тен турнир "М-тел Мастърс" /
дневник/ 00:05 - Изкуплението 
"Шоушенк" - игрален филм /САЩ, 
1994г./

СЪБОТА, 16 май
07:10 - Национален календар. Кла-

нето в Батак  08:00 - За децата 10:15 
- Всички пред екрана 11:00 - Памет 
българска с проф.Божидар Димитров 
13:40 - Минута е много - тв състеза-
ние 14:30 - Красавицата Венеция - до-
кументален филм 15:25 - Мондиал 2010 
15:55 - Уроци по родолюбие 16:40 - Уолт 
Дисни представя. 17:25 - В кадър. Евро-
па - документален филм 17:55 - Футбол. 
"Черно море" - ЦСКА 20:00 - По света 
и у нас 20:40 - БНТ такси 21:05 - 
Шоуто на Канала 21:55 - 50 години 
БНТ. 1976 22:00 - Песенен конкурс 
"Евровизия 2009" - финал, пряко 

предаване от Москва 00:10 - По-
лет над нощта 

НЕДЕЛЯ, 17 май
07:00 - За децата 10:00 - Непозна-

та земя 12:00 - По света и у нас 12:30 - 
В неделя с... /епизод 36/ 15:50 - Свето-
вен шампионат по мотоциклетизъм. 
МотоGP - репортаж от Франция 17:00 
- Теглене тиражите на ТОТО 2 и Вто-
ри ТОТО шанс 17:25 - Спортна треска 
17:55 - Волейбол. Чехия - България /жени  
20:00 - По света и у нас 20:50 - 
Изгубеният град 23:20 - По света 
и у нас 23:35 - Световен шахма-
тен турнир "М-тел Мастърс" 
23:40 - Шоу "Елит" - предаване за 
шоубизнес 01:15 - Световен шах-
матен турнир "М-тел Мастърс" /
дневник/ 01:20 - Трето полувреме 

bTV

ПЕТЪК, 15 май
06:20 - Детски клуб  06:50 - "Тази 

сутрин"  09:30 - "Бон Апети" - кулинарно 
шоу с Иван Звездев 10:00 - "Часът на 
мама" 11:00 - "Господарката на Троя" 
- сериал, еп. 34 12:00 - bTV Новините 
- обедна емисия 13:30 - "Лицето на 
другата" - сериал, еп. 69 14:30 - "Буря в 
рая" - сериал, еп. 163 15:30 - "SMS" - се-
риал, еп. 84, 85 16:30 - "Горчиво" - шоу за 
младоженци 17:00 - "Любовта е във въз-
духа" - еп. 13 19:00 - bTV Новините - 
централна емисия 20:00 - "Шоуто 
на Слави. Бягство към победата" 
- риалити шоу 21:00 - "Комици-
те" - комедийно шоу 22:00 - bTV 
Новините - късна емисия 22:30 
- "Шоуто на Слави. Бягство към 
победата" - вечерно ток шоу 23:30 

- "Моите мили съседи" - сериал, еп. 19

СЪБОТА, 16 май
06:30 Детски клуб Дисни 09:30 

- "Бон Апети" - кулинарно предаване с 
Иван Звездев 10:00 - "Огледала" 11:00 - 
"Търси се..." - токшоу с водещи Меги и 
Нели 12:00 - "Глобусът" - предаване за 
туризъм с водещ Карина Караньотова 
12:30 - "Най-смешните животни и хора 
на планетата 13:00 - "Папараци" - Ко-
медия15:00 - "Монк" - сериал, сезон 5, 
еп. 16 16:00 - "Опасно близо" - докумен-
тална поредица за Лили Иванова, еп. 3 
17:00 - "Море от любов" 18:00 - "Сеиз-
мограф" - предаване за полемика и 
анализи с водещ Светла Петрова 
19:00 - bTV Новините. централна 
емисия 20:00 - "Ясновидци"  21:00 
- "Шепот от отвъдното" - сериал, 
сезон 2, еп. 17 22:00 - bTV Новини-
те - късна емисия 22:30 - "Нещо 
истинско" - Драма, САЩ, 1998

НЕДЕЛЯ, 17 май
07:30 - Детски клуб Дисни 09:00 

- "Сблъсък" - сутрешно ток шоу с во-
дещи Иван и Андрей 10:30 - "Отпеча-
тъци" - коментарно токшоу с водещ 
Мира Баджева 11:30 - "Топ гиър" - ав-
томобилно шоу 12:00 - "Другата Бъл-
гария" 12:30 - "Двама мъже и половина" 
13:00 - "Селест в града" - Романтична 
комедия, САЩ, 2006 г. 15:00 - "Часът 
на National Geographic. 16:00 - "Зона 
Спорт" - обзорно спортно предаване 
16:30 - "Междузвездни войни. Войната 
на клонингите" - сериал, еп. 14 17:00 - 
"Операция Дъмбо Дроп" - 19:00 - bTV 
Новините - централна емисия 
20:00 - "Титаник" - 1 и 2 част 
23:30 - bTV Новините - късна 
емисия 01:00 - "От какво се стра-

хува една майка" 

ПЕТЪК, 15 май
07:00 - "Здравей, България" - су-

трешен блок на НТВ 09:30 - "На кафе" 
- предаване на НТВ 12:00 - "Кален-
дар" - информационна емисия на НТВ  
13:00 - "Страсти на леда" - сериен 
филм 14:30 - "Блясък" - сериен филм 
15:30 - "Живот или нещо подобно"  
17:30 - "Часът на Милен Цветков" - 
предаване на НТВ 18:15 - "Сделка или 
не" - телевизионна игра 19:00 - "Ка-
лендар" - информационна емисия 
на НТВ 20:00 - "ЗВЕЗДИТЕ ИМАТ 
СЪРЦА" - благотворителна шоу 
програма 22:30 - "Господари на 
ефира" - забавно предаване на 
НТВ 23:00 - "Календар" - инфор-
мационна емисия на НТВ 23:15 - 
"Изневяра"  

СЪБОТА, 16 май
07:30 - За децата 12:00 - "Кален-

дар" - информационна емисия на НТВ 
12:15 - "Пазарен навигатор" - предава-
не за икономика 12:30 - "Мисия Моят 
Дом 13:00 - "Пълна промяна" - реалити 
шоу 14:00 - "Купидон" - сериен филм 
14:50 - "Баровци" - сериен филм 16:00 
- "Завръщането на Съмърсби" 18:00 - 
"Емигранти" - предаване на НТВ 19:00 
- "Календар" - информационна 
емисия на НТВ 19:30 - "Темата на 
Нова 20:00 - "Пълна лудница" 21:00 
- "Медальонът" 22:40 - "Горещо" - 
телевизионен таблоид с Венета 
Райкова 23:40 - "Календар" - ин-
формационна емисия на НТВ 01:30 
- "Лесни пари" - тв игра 

НЕДЕЛЯ, 17 май
07:30 - За децата 12:00 - "Календар" 

- информационна емисия на НТВ 12:15 - 
"България: различната" - предаване за 
туризъм 12:30 - "Бебета гении 2: Су-
пербебета"  14:10 - "Свирепи създания" 
15:50 - "Съдба на куртизанка"  18:00 - "На 
четири очи" с Цветанка Ризова 19:00 
- "Календар" - информационна 
емисия на НТВ 19:30 - "Темата на 
Нова 20:00 - "Годзила" 22:30 - "Ка-
лендар" - информационна емисия 
на НТВ 22:45 - "Крадец на животи" 
00:00 - "Готика"- с уч. на Хали Бери, 
Чарлс Дътън, Робърт Дауни Мл., 
Пенелопе Крус

ПЕТЪК, 15 май
09:30 - "WTCC магазин 10:00 

- Колоездене, "Джиро д`Италия": 
Бресаноне - Майрхофен (шести 
етап) 11:00 - Футбол, Европейско 
първенство за юноши до 17 г.: Гер-
мания - Холандия 12:00 - Футбол, 
Европейско първенство за юноши до 
17 г.: Полуфинал, пряко 14:00 - Тенис, 
WTA: Турнир в Мадрид, пряко 16:00 
- Колоездене, "Джиро д`Италия": Ин-
сбрук - Киавена (седми етап), пряко 
18:45 - Футбол, Европейско 
първенство за юноши до 17 г.: 
Полуфинал, пряко 20:30 - Тенис, 
WTA: Турнир в Мадрид, пряко 
22:00 - Спортни танци: Салса 
гала 23:30 - Покер: "Партуш по-
кер тур 00:00 - Кеч: Класически 
мачове от WWF 01:00 - Кеч: "Тази 
седмица в WWE 01:30 - Колоездене, 
"Джиро д`Италия": Бресаноне - Майр-
хофен (шести етап)

СЪБОТА, 16 май
09:30 - "Евроголове уикенд 10:00 

- Колоездене, "Джиро д`Италия": Ин-
сбрук - Киавена (седми етап) 11:00 
- Футбол, Европейско първенство за 
юноши до 17 г.: Полуфинали 13:00 - Ав-
томобилизъм: Формула "Мастър" По, 
пряко 14:00 - Тенис, WTA: Турнир в Мад-
рид, пряко 16:00 - Колоездене, "Джиро 
д`Италия": Морбеньо - Бергамо (осми 
етап), пряко 18:30 - Футбол, Купа 
на УЕФА (жени): Звезда 2005 - Ду-
исбург, пряко 20:45 - Тенис, WTA: 
Турнир в Мадрид 22:00 - Снукър: 
Световни серии Ирландия, пряко 
00:30 - "YOZ 01:30 - "20 години Еврос-
порт

НЕДЕЛЯ, 17 май
09:30 - Световен шампионат за 

туристически автомобили: По (ква-
лификация) 10:00 - Световен шампио-
нат за туристически автомобили: По 
(загрявка), пряко 10:30 - Снукър: Све-
товни серии Ирландия 12:30 - Супер-
байк: Гран При на ЮАР (квалификация) 
13:00 - Супербайк: Гран При на ЮАР, 
пряко 13:45 - Световен шампионат за 
туристически автомобили: По, пря-
ко 14:45 - Автомобилизъм: Формула 
"Мастър" По, пряко 15:45 - Световен 
шампионат за туристически авто-
мобили: По, пряко 16:45 - Колоездене, 
"Джиро д`Италия": Милано - Милано 
(девети етап), пряко 18:30 - Суперс-
порт: Гран При на ЮАР 19:15 - Су-
пербайк: Гран При на ЮАР 20:00 
- "Моторспорт уикенд 20:30 - Те-
нис, WTA: Турнир в Мадрид, финал 
22:00 - Снукър: Световни серии 
Ирландия, пряко 02:00 - Колоездене, 
"Джиро д`Италия": Морбеньо - Берга-
мо (осми етап)

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

Заради загубата си от 
„Левски” в ЦСКА до края 
на седмицата ще има 
масови уволнения. Проме-
ните ще настъпят най-
вече в администрацията 
на клуба и селекционния 

с ъ в е т .  О т 
него вероят-
но ще бъдат 
отстранени 
б а щ а т а  н а 
Димитър Бер-
батов - Иван, 

също и Милен Горанов. 
Там ще влезе човек от 
„Титан", който ще отгова-
ря за скаутската мрежа с 
приоритет привличането 
на футболисти от Южна 
Америка. Треньорът Любо 

Пенев пък е имал 
разговор с игра-
чите  на  висок 
тон преди нача-
лото на вчераш-
ната тренировка 
на отбора.

Ще има уволнения в ЦСКА заради загубата от „Левски”

Започва шахматният турнир „М-Тел Мастърс“  
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ИЗДАТЕЛ „СТРОИТЕЛ“ ЕАД

Моделът като муза: 
Олицетворение на модата
В Ню Йорк беше открита изложбата на Metropolitan Museum of Art 
„Моделът като муза: Олицетворение на модата“

Изложбата представя 
модата от 1947 до 1997 г. 
чрез около 80 творения от 
висшата мода и конфекци-
ята, създадени от дизай-
нерите Джорджо Армани, 
Кристобал Баленсиага, 
Пиер Карден, Карл Лагер-
фелд за „Шанел”, Андре Ку-
реж, Кристиан Диор, Джон 

Галиано за „Кристиан 
Диор”, Руди Гернрайх, 
Халстън, Марк Джей-
къбс за „Пери Елис” 
и Луис Вютон, Чарлс 
Джеймс, Донна Каран, 
Калвин Клайн, Хелмут 
Ланг,  Ралф Лорен, 
Прада, Пако Рабан, Ив 
Сен Лоран, Джорджо 

Съчетайте динамиката на съвремието с 
романтиката в колекция пролет-лято 2009 на „Данини“

те цветове и 
контрастните 
детайли.

П р е о б л а -
даващи  този 
сезон в колек-
цията са цветовете на 
седефа, топлите светли 
цветове - светлосиво и 
зелено, както и морски-

те и флорални 
мотиви.  Ма-
териите  на 

пролет-лято `09 са лен с 
ефектни покрития, паму-
чен сатен, копринен ши-
фон, памук-вискоза и таф-

та. Десените, на 
които дизайнерите 
заложиха, са райета, 
рибя кост, щампи на 

цветя и леопардови шар-
ки. Силуетът е втален, 
подчертаващ талията на 
различни нива. Характер-
на е обемност в полите и 
ръкавите.

ди сант Анджело и Джани 
Версаче.

На събитието, което 
е осъществено със съ-
действието на дизайнера 
Марк Джейкъбс, присъст-
ваха множество знамени-
тости, сред които Кейт 

Мос, Анна Уинтур, Клаудия 
Шифър, Жизел Бюндхен, 
Синди Крауфорд, Донатела 
Версаче и др.

Изложбата може да 
се види до 9 август в The 
Metropolitan Museum of Art, 
1000 Fifth Avenue

По дрехите 
посрещат, а по 
ума изпращат. 
Със сигурност 
никой няма да 
ви позволи да си 
тръгнете това 
лято,  ако сте 
потопени в мод-
ната линия на 
фирма „Данини” 
пролет-лято `09.

Тази пролет 
фирма „Данини” 
излиза  с  една 
крачка напред от общо-
приетото и познатото, 
за да подчертае забеле-
жителността и индивиду-
алността във всяка една 
жена. Основните насоки, в 
които се разгръща колек-
цията, са ефектните ма-
терии, семплите силуети, 
обемните форми, нежни-

Колекцията съче-
тава динамиката на 
съвремието с роман-
тиката, по която тол-
кова силно копнеем. Тя е  
вдъхновена от и създа-
дена за женствената 
и съвременна делова 
жена.

Модели на „Данини”, 
колекция пролет-лято 2009

Донатела 
Версаче 
и Синди 

Крауфорд

Блейк Лайвли

Актрисата 
Джесика 
Бийл

Клаудия Шифър

Жизел Бюндхен
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Росен Алексиев – специално за в. „Строител” от Холандия

Холандската пролетна 
градина Keukenhof

В началото на про- 
летта до малкото градче 
Лизе, близо до Амстер-
дам, се открива холанд-
ската пролетна градина 
Keukenhof. Малко предис-
тория...

Около 1850 г. извест-
ният архитект Зокер и 
синове проектират ори-
гиналната градина. Един 
век по-късно, през 1949 г., 
кметът на Лизе заедно с 
група производители и из-
носители на луковици на 
цветя развиват идеята за 
изложбата, като събират 
голямо количество експер-
ти и правят първата по 
рода си експозиция на живи 
цветя на площ около 32 ха.

Оттогава всяка година 
повече от 7 милиона цветя 
се засаждат в Keukenhof. 
Сред тях може да се ви-
дят повече от 600 вида 
лалета, както и други пре-
красни видове. Една истин-
ска наслада от цветове и 
форми... разбира се, излож-
бата не е препоръчителна 
за тези, които са алер-
гични към полени, или пък 

за тези, които не обичат 
цветята...

От началото на про- 
летта до края на месец 
май феерията от багри 
привлича стотици гости. 
Ако сте гост на Холандия, 

достатъчно е да попита-
те във всеки туристиче-
ски офис или на рецепция-
та на хотела и любезно ще 
ви упътят... От Амстер-
дам например можете да 
ползвате железницата и 

само след 
20 минути 
ще бъдете 
в Лизе. От 
гарата до 
в хо д а  н а 
парка раз-
стоянието 
не е голя-
мо... Голямо 
и дълго пъ-
т е ш е с т -
вие ви оч-
аква между 
алеите на 
г р а д и н а -
та, които са близо 15 км! В 
средата на това приказно 
място има букови гори, ко-
ито съществуват повече 
от 160 години, мостове, 
скулптури, чешми, фон-
тани, композиции, цветя, 
цветове, ухания. Истински 
празник за очите и обоня-
нието. 

През уикендите тук 
е огромно стълпотворе-
ние - хора и леки коли от 
цял свят! Затова е добре 
да планирате посещени-

ето си през седмицата, 
когато няма толкова мно-
го туристи. Любовта към 
цветята и търговията е 
и основният мотив много 
бизнесмени от цял свят 
да посещават градчето, 
където съчетават полез-
ното с приятното. Тази 
година особено много са 
японските туристи, въ-
преки че основната тема 
за фестивала на цветята 
този път е посветена на 
Америка. Паркът разполага 
с три входа за посещение. 
Влизайки през една от вра-
тите, вие още от входа 
ще бъдете запленени от 
уханието на невероятния 
парфюм, носещ името на 
известната графиня Жа-
комини. Парфюмът е напра-
вен на базата на зюмбюла 
и може би именно поради 

това основните артерии 
в парка са засадени с това 
цвете. Keukenhof предлага 
да разгледате няколко вида 
градини...

Френските и японски-
те градини са разположени 
в долния край на парка до 
известната мелница на 
Грьонинген. Английските 
градини са недалеч от па-
вилиона на кралица Юлиана, 
следват естествените 
природни градини, градина-
та на историята и т.н. 

Може би децата са 
най-щастливи от това 
многообразие от цветове 
и ухания. По средата на 
алеите може да се видят 
и представители на мест-
ната флора – лебеди и па-
тици, които се разхождат 
заедно с туристите. Към 
парка има и специални екс-
курзоводи, които разказ-
ват на децата увлекател-
ни истории за птиците, за 
цветята, за историята 
на градината... Изключи-
телно впечатление прави 
композицията от цветя, 
пресъздаваща знамето на 
принц Вилхелм-Александър. 
Тази феерия е направена 
от хиляди лалета, азалии, 
рододендрони, лилии, сини 
камбанки, амарилия. Зна-
мето на кралица Беатрикс 
е съградено от очарова-

телни орхи-
деи  и  други 
тайнствени и 
загадъчни цве-
тя. По алеите 
често вижда-
ме деца, кои-
то са легнали 
на  тревата 
със заровено 
носле в кам-
банките  на 
цветята. Мла-
ди момичета 
унесено пре-
гръщат буке-
ти от цветя 

или позират на неизвес-
тен художник... За всеоб-
що изумление никой не си 
позволява да откъсне дори 
и цветче от многообрази-
ето в парка. 

Във всеки един от ъг-
лите на парка можете 
да видите усмихнати и 
щастливи хора, жените 
са във възторг, а мъжете 
затварят очи от изживяно-
то удоволствие с багрите 
и уханията. Един безкраен 
празник на сетивата.


