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€150 млн. 
за социална 
защита

През изминалата седмица 
чрез размяна на документи се 
подписа заемно споразумение 
за трети заем за развитие на 
политиките - институционална 
реформа в социалните сектори 
(DPL-3) между Република Бълга-
рия и Международната банка за 
възстановяване и развитие.

На стр. 3

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Стоян Стоянов, председател на 
ОП - Велико Търново: 

България засега не се нуждае 
от международна помощ

Явор Куюмджиев:

Европейската банка за възстановяване и 
развитие (ЕБВР) обяви, че ще отдели 7 млрд. 
евро за инвестиции в бившите соцстрани

България засега не се нуждае от 
международна помощ, заяви зам.-ми-
нистърът на икономиката Явор Куюм-
джиев, който участва в българската 
делегация на форума на ЕБВР в Лондон. 
Той посочи защо, според него, страната 
е по-различна от останалите държави 
в Централна и Източна Европа. „Криза 

има и в България, но тя не е такава, 
каквато е в другите страни. Нямаме 
фалити на банки, нямаме предприятия, 
които трябва да се изкупуват, защото 
са на ръба на фалита. Нямаме девалва-
ция на валутата, нямаме безработица, 
която да скача с 5–6% на месец", каза 
Куюмджиев.  На стр. 16

Посланик Георги Димитров:

В първата десетка на чуждестранните 
инвестиции в Сърбия сме

В последните години отношенията между България и Сърбия 
значително напреднаха в двустранен план. Отношенията на 
Сърбия с Европейския съюз също се развиват. 
В последните три години има голям ръст на български 
инвестиции в Сърбия. По официални данни ние сме в първата 
десeтка на чуждестранни инвестиции. Ако говорим за 
брой на предприятия, които са българска собственост, 
може би сме и в първата петица. Интересът продължава в 
тази посока въпреки кризата. Все повече български фирми 
проучват възможностите за стъпване на сръбския пазар. 

Трудностите са много. 
От края на 2008 г. се усе-
ща сериозна стагнация в 
нашия сектор. Липсата 
на финанси блокира много 
проекти и фирмите като 
цяло изпитват сериозен 
глад за работа. Жилищ-
ното строителство поч-
ти напълно е блокирано. 
В промишленото стро-
ителство продължават 
да се изпълняват обекти, 

които имат осигурено фи-
нансиране, но като цяло 
застоят е голям. Можем 
да излезем от трудната 
ситуация чрез изпълнение 
на инфраструктурни и об-
ществени обекти като 
ремонти на училища, чи-
талища, болници и т.н. 
Това ще помогне на фир-
мите да запазят работ-
ните места и позициите 
си.  На стр. 12-13

На стр. 5



2 СТРОИТЕЛ СЕДМИЦАТА петък, 22 май 2009 

КВАРТАЛ  

НА КРАЯ НА ГРАДА

Близо 100 хиляди души сега обита-
ват кварталите на гара Искър, получили 
затрогващото име „Дружба” в чест на 
забравения вече Фестивал на младежта 
и студентите от цял свят. Обитават 
и сателитни на многобройните запус-
тели фабрики и новите икономически 
образувания жилищни блокове, т.е. разни 
общежития в стил „сталински барок” и... 
стари колкото него или бараки с жилищни 
претенции, или едни от най-старите за 
столицата фондови жилища, както и два 
квартала, които и до днес са... бяло пет-
но в градоустройствения план на нашата 
столица.

Старите жители на „Абдовица” и 
„Миленков” си спомнят, че в далечните 
години под жиците на високото напре-
жение между старата „Дружба” и 3-та 
и 4-та част не се разрешаваше никакво 
строителство. Сега под и около 110-ки-
ловолтовите далекопроводи е изградена 
новата модерна икономика на района. В 
нея работят хиляди хора...

Тук можем да говорим за много несъв-
местими с живота на хората фактори 
- шум, вибрации, химически вредности, 
токсикологични проблеми, както и за фак-
тори на средата, които не се усещат, 
но добре се улавят от анализаторите на 
човешкия организъм - електромагнитни-
те лъчения от нискочестотния и свръх-
нискочестотния диапазон, които корес-
пондират с урбанизацията на градската 
среда.

Урбанизацията на градската среда 
обаче категорично заобиколи и заобика-
ля кварталите отвъд река Искър – „Аб-
довица” и „Миленков”... Съществуващи 

сами за себе си, те имат единственото 
предимство, че на югоизток граничат 
с... двореца „Врана”! И че жителите им 
сами са строили къщите си в онези по-
забравени вече години, когато техните 
села трябваше да образуват чашата 
на язовир „Искър” и хората безпардонно 
бяха изселени от залетите по-късно села 
Шишманово, Калково и Горни Пасарел .

Близостта на столицата ги накара 
бързо да забравят земеделието и да се 
преквалифицират. Днес оттук по стро-
ежите на столицата тръгват едни от 
най-печените майстори - зидари, кофра-
жисти, арматуристи. Сред тях на бай 
Найден се пада едно от почетните мес-
та. В годините на прехода той успя да до-
кара от бившата ГДР една запазена ИФА 
с монтиран на нея кран, да регистрира 
еднолична фирма и сам да търси работа 
по строежите. За себе си и сина, който 
научи занаята на шофьор кранист в един 
от последните набори на Строителните 
войски. Работно момче, но и с чашката 
беше на „ти”... До един неделен следо-
бед, когато отиде да замени баща си при 
разтоварването на камион с арматурни 
заготовки! Работата уж вървеше бързо 
и леко, когато нашенецът непредпазливо 
понечи да слезе от кабината, спъна се 
и полетя! Двата метра до земята бяха 
достатъчни, за да счупи и крак, и ръка!

Добре все пак, че техническият, ос-
новният изпълнител на строежа, го беше 
инструктирал пред свидетели...

За „Тухла четворка“ - 
Георги Сотиров

Тухла четворка

В условията на криза 
няма по-важна задача за 
държавата от това да се 
бори за всяка инвестиция 
и да намира начин за ста-
билно икономическо разви-
тие. Убеден съм, че в по-
стоянен диалог ще успеем 
да преминем по-успешно 
през тези бурни води, от-
колкото много други евро-
пейски държави. Това каза 
министър-председателят 
Сергей Станишев в Чер-
вен бряг, където направи 

първата копка на мре-
жата за газификация на 
града. Проектът обхваща 
трасе на разпределителен 
газопровод Луковит–Чер-
вен бряг и изграждане на  
газоразпределителна мре-
жа на града с обща дължи-
на на трасето 4335 м.

През последната го-
дина все по-настойчиво 
стои въпросът за засилва-
не на енергийната незави-
симост. След дълъг период 
на замразяване стартира 

и  п р о е к т ъ т 
за АЕЦ „Беле-
не”. Водени са 
и разговори с 
Европейската 
банка за въз-
становяване 
и развитие за 
250 млн. евро 
инвестиции в 
разширяването 
на газохранили-
щето в Чирен. 

П ъ р в о т о 
т р и м е с е ч и е 
беше по-труд-
но, отколкото 
цялата изми-
нала  година, 
заяви преми-
ерът. България 
обаче се оказа 
по-подготве-
на от другите 
страни за кри-
зата, за кое-
то говорят и  
данните на Ев-
ростат, каза 

още Сергей Станишев. 
Той посочи, че у нас спа-
дът на производството е 
сравнително най-малък. За 
сравнение, в Латвия той е 
18%, за Германия 8% и 6% 
за Великобритания. Въпре-
ки положителните сигна-
ли, идващи от САЩ, и хода 
на световната икономика 
обаче, и въпреки наблюда-
ваното съживяване у нас, 
все още е твърде рано да 
се правят прогнози до края 
на годината.

Първа копка на мрежата за 
газификация на Червен бряг

Пред участниците в 
Петата световна среща 
на българските медии ми-
нистърът на транспорта 
Петър Мутафчиев разкри 
някои от перспективите 
за развитието на наци-
оналната инфраструк-
тура. Основен акцент 
беше поставен  върху 
развитието на граждан-
ското въздухоплаване и 
свързаните с това на-
земни комуникации и спе-

циализирани съоръжения. 
По думите на министъра 
двойно са се увеличили 
пътниците, които са из-
ползвали летищата през 
2008 г. Перспективата е 
чрез европейските фон-
дове и  оперативните 
програми страната ни да 
развие железопътната и 
пътната инфраструкту-
ра, а чрез коридор номер 
7 да се осигурят и нови 
благоприятни условия за 

корабоплаването и раз-
витието на пътнически-
те и товарните превози. 
След съответната рекон-
струкция и модернизация 
на отделни железопътни 
отсечки влаковете ще 
могат да развиват ско-
рост до 160 км в час. Сред 
приоритетните проекти 
за тази и следващите го-
дини са проектирането и 
изграждането на много-
функционални терминали 

в Бургас, Варна, Русе, Со-
фия и Пловдив. 

След освобождаването 
на спрените 115 милиона 
евро по програма ИСПА 
ще продължи изграждане-
то на магистрала „Люлин”, 
околовръстното шосе Со-
фия–Даскалово” и проекта 
„Техническа помощ за под-
готовка на пътни проекти 
по направление на общоев-
ропейските транспортни 
коридори в България”.

788 млн. лв. ще бъдат вложени в 
летищата в Бургас и Варна

Развитието на добра 
инфраструктура във и 
към  райони със солиден 
туристически потенци-
ал се налага от желание-
то ни да привличаме нови 
инвестиции в курортите 
- това е идеята на една 
от програмите, която 
представи министърът на 
регионалното развитие и 
благоустройство Асен 

Гагаузов по време на Пе-
тата световна среща на 
българските медии. Това 
ще доведе до подобряване 
на туристическия продукт 
и до привличане на летов-
ници от нови дестинации. 
Свързаните с развитието 
на туризма и курортния 
бизнес инфраструктури се 
отнасят и до стартира-
нето на проект за безвъз-

мездна финансова помощ, 
която да подкрепи памет-
ниците на културата с на-
ционално и световно зна-

чение. За тази и други цели 
са предвидени 276 млн. лв., 
които ще бъдат отпусна-
ти на два етапа. 

Добра инфраструктура по 
Черноморието

Стартира схема за финансиране на регионални 
системи за отпадъци 

Започна изпълнението на схемата за финанси-
ране от Оперативна програма „Околна среда” 
на оставащите за доизграждане у нас 23 ре-
гионални интегрирани системи за управление 
на отпадъците, сред които е и тази на София. 
Уточнени са изискванията, на които трябва да 
отговарят проектите, както и максималният 
размер на безвъзмездната помощ, която може да 
се получи от ОП „Околна среда”. Този размер се 
определя по математическа формула, одобрена 
от ЕК, от Комитета за наблюдение на ОП „Окол-
на среда” и от Министерския съвет. Вземат се 
предвид гъстотата на населението, средният 
доход на домакинство, нивото на заетост, 
количеството генерирани отпадъци и нуждата 
от допълнителни съоръжения като претоварна 
станция, съоръжения за предварително трети-
ране и др. Тази сума покрива от 60 до 95 на сто 
от пълната стойност на проектите. Принципът 
е по-бедните общини да получават по-голямо 
безвъзмездно финансиране.

Схемата за финансиране на оставащите 
за доизграждане 23 регионални системи пред-
вижда директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ на съответните общини с 
цел максимално да се опростят процедурите за 
общините. 

Депото в Суходол ще продължи да се ползва 
за депониране на отпадъците за определен пери-
од, според остатъчния си капацитет, до поетап-
ното изграждане и влизане в експлоатация на 
елементите от интегрираната система. В тази 
връзка вече е издадено комплексно разрешително 
за ползването на т.нар. първи етап на депото. 

Към момента голяма част от процедурите за 
различните елементи от проекта на София са в 
напреднал етап. Основните екологични процеду-
ри са или приключили – като издадени решения по 
ОВОС, или са в процес на финализиране – напри-
мер издаването на комплексно разрешително. 
Сега се очаква Столичната община да предста-
ви прединвестиционното проучване и окончател-
ния финансов анализ.
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150 млн. евро за 
социална защита

През изминалата седмица 
чрез размяна на документи се 
подписа заемно споразумение 
за трети заем за развитие на 
политиките - институционална 
реформа в социалните сектори 
(DPL-3) между Република Бълга-
рия и Международната банка 
за възстановяване и развитие. 
За България документа подпи-
са министърът на финансите 
Пламен Орешарски, а за МБВР 
- Флориан Фихтъл, постоянен 
представител на Световната 
банка в София. Заемът в размер 
на 149,3 млн. евро е договорен 
при стандартните финансови 
условия по заемите за страна-
та от Международната банка 
за възстановяване и развитие. 
Споразумението за Трети заем 
за развитие на политиките - 
институционална реформа в 
социалните сектори е част от 
оказваната от Световната 
банка подкрепа на страната 
при разработването и прилага-
нето на политики за институ-
ционални реформи в областта 
на образованието, здравеопаз-

ването и социалната защита 
с акцент върху преструкту-
рирането на системите за 
финансиране и подобряването 
на качеството на оказваните 
услуги.

Програмата DPL се изпъл-
нява от 2006 г., като първата 
й фаза приключи през 2007 г. с 
отпускането на заема DPL-1. 
Втората фаза, подкрепена със 
заема DPL-2, бе завършена през 
2008 г. Фокусът на настояща-
та трета и последна операция 
в рамките на програмата (DPL-
3) остава върху постигането на 
ключови за българската страна 
цели, свързани с изпълнението 
и на Лисабонската стратегия 
на ЕС. Това са повишаване на 
заетостта и полагане осно-
вите за дългосрочен растеж 
на производителността чрез 
предоставяне на стимули за 
създаване на работни места 
и подобряване качеството на 
образованието и подкрепа за 
фискалната устойчивост чрез 
повишена ефективност в соци-
алните сектори. 

Започват санкции за фермери, 
не спазили срока

 С 1% намаляват наетите лица по трудово 
правоотношение в края на март 2009 г.

88 770 земеделски 
стопани подадоха до 15 
май заявления за под-
помагане по линия на 
преките плащания за 
кампания 2009-а. Това 
съобщи министърът 
на земеделието и хра-
ните Валери Цветанов 
по време на пресконфе-
ренция.

Така стопаните, 
които ще могат да се 
възползват от евро-
пейското финансира-
не, са с 5000 повече в 
сравнение с 2008 г. 

В процес на при-
ключване е и обра-
ботката на още около 
9000 заявления. На 15 
май изтече срокът, в 
който стопаните мо-
жеха да подават без 
санкция заявления за 
преки плащания за об-
работваните от тях 
земи. Земеделските 
стопани, които са по-
дали заявленията си 

до тази дата, могат 
да направят корекции 
в тях до 31 май. На зе-
меделските стопани, 
които подадат заяв-
ленията си за подпо-
магане в периода 15-31 
май, ще бъде наложена 
санкция от 1% за всеки 
работен ден закъсне-
ние. От 31 май до 9 юни 

2009 г. всички стопани, 
които подават заявле-
ния или нанасят коре-
кции, независимо от 
датата на входящата 
регистрация, също ще 
търпят санкция. 

Заявените за под-
помагане площи до 
този момент са 3 475 
243 ха. Това са 96,6% 

от площите, с които 
българските земедел-
ци кандидатстваха за 
подпомагане през ми-
налата година - 3 597 
559 ха, в това число 
обработваема земя, 
трайни насаждения, се-
мейни градини, пасища, 
мери и ливади, смесени 
земеползвания. 

По предварителни дан-
ни на Националния ста-
тистически институт 
наетите лица по трудово 
и служебно правоотноше-
ние в края на март 2009 
г. намаляват с 1% спрямо 
края на декември 2008 г. 
и достигат 2,41 млн., съ-
общиха от института. 

Най-голямо намаление е 
регистрирано в икономи-
ческите дейности. „Други 
дейности” – 12,6%, „Финан-
сови и застрахователни 
дейности” – 8,7% и „Хо-
телиерство и ресторан-
тьорство” – 3,4%. Увели-
чение на наетите лица по 
трудово и служебно пра-

воотношение се наблю-
дава в икономическите 
дейности „Селско, горско 
и рибно стопанство” – 
10,7%, „Административни 
и спомагателни дейности” 
– 8,3%, и „Доставяне на 
води, канализационни ус-
луги, управление на отпа-
дъци и възстановяване” 

- 6.5%. 
В структурата на на-

етите лица по икономиче-
ски дейности най-голям е 
относителният дял на на-
етите лица по трудово и 
служебно правоотношение 
в дейностите „Преработ-
ваща промишленост” – 
23,8%, и „Търговия, ремонт 

на автомобили,  лични 
вещи и стоки за домакин-
ството” – 18,2%, в които 
броят на наетите спрямо 
декември 2008 г. намалява 
съответно с 3,3 и 2,0%.

В края на март 2009 г. 
наетите лица по трудово 
и служебно правоотно-
шение са с 1,5% по-малко 

в сравнение със същия 
месец на предходната 
година, като най-голямо 
намаление е регистрира-
но в следните икономи-
чески дейности: „Други 
дейности“ – 9,3%, „Прера-
ботваща промишленост” 
– 7,4% и „Образование” – 
5,7% .

„Български енергиен холдинг” и 
„Газпром” подписаха за „Южен поток” 

В Сочи изпълнителни-
ят директор на холдинга 
Галина Тошева и предсе-
дателят на управителния 
съвет на руската компа-
ния Алексей Милер сложи-
ха подписи под документа, 
който бе парафиран в Мос-
ква на 28 април т.г. при 
работното посещение на 
министър-председателя 
Сергей Станишев в Мос-
ква.

 Споразумението за 
сътрудничество обхваща 
принципите за сътруд-
ничество между двете 
страни във връзка с под-
готовката на прединвес-
тиционно проучване за 
проекта през българска 
територия и създаването 
на съвместна компания. 

Прединвестиционното 
проучване ще съдържа де-
тайлна оценка на всички 
технически, юридически, 
финансови, технологични, 

екологични и икономически 
характеристики и аспе-
кти на проекта.

Всяка  страна  има 
правото да вземе самос-
тоятелно окончателно 
инвестиционно решение 
за участие в проекта, на 
база на резултатите от 
прединвестиционното 
проучване, спазвайки наци-
оналното си законодател-
ство и своите интереси. 
Двете страни ще учредят 
съвместна компания с рав-
но капиталово участие за 
изпълнението на предин-
вестиционното проучване 
и за проектирането, из-
граждането и експлоата-
цията на българската от-
сечка от газопроводната 
система „Южен поток”. Те 
ще подпишат и акционерно 
споразумение, установява-
що съответните права и 
задължения на страните 
като съдружници. Съв-

местната компания ще 
осъществява дейност-
та си при съобразяване с 
Междуправителственото 
споразумение от 18 яну-
ари 2008 г., българското 
законодателство и зако-
нодателството на Евро-
пейския съюз.

В периода до приема-
не на крайното инвести-
ционно решение за осъ-
ществяване на проекта 
двете страни ще сформи-
рат на паритетна основа 
управляващ комитет и 
съвместна работна гру-
па, функциониращи при 
спазване принципа на еди-
нодушие при вземане на 
решения относно разра-
ботването на детайлните 
технически оценки като 
част от подготовката 
на прединвестиционно-
то проучване за българ-
ския участък от проекта 
„Южен поток”.
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Важно е да знаем
2800 служители в местната власт ще се 
обучават как да се работи с европейските 
средства

2800 представители на 
общинската администра-
ция от цялата страна ще 
вземат участие в проект 
за обучение за работа по 
структурните фондове 
на ЕС. Средствата, пред-
видени по проекта, са в 
размер на 2,4 млн. лв. и се 
отпускат по Оперативна 
програма „Техническа по-
мощ”. Общата обучителна 
програма се реализира по 
проект на Министерство-
то на финансите и трябва 
да започне до края на годи-
ната. Тя беше представе-
на на Конференция в хотел 
„Шератон” в понеделник, 
18 май.

Нуждата от обуче-
ние на местната власт 
идва най-вече от факта, 
че общините са основни 
бенефициенти по 2/3 от 
одобрените проекти от 
структурните фондове на 
ЕС. Тези проекти възлизат 
на 2,4 млрд. евро, разказа 
Боряна Пенчева, експерт 
в Министерството на фи-
нансите. По думите й ад-
министративният капаци-
тет трябва да се развие 
максимално добре, за да е 
адекватен на новата сре-
да. В момента ситуацията 
е такава, че 2/3 от експер-
тите в общинските звена 
никога не са участвали в 
проекти за териториално 

сътрудничество, нямат 
опит и не познават меха-
низмите за управление на 
европейски проекти. Това 
показват резултатите от 
изследване, което обхваща 
255 от всички 264 общини 
в страната. То е органи-
зирано от консорциум кон-
султантски компании и е 
проведено на базата на 
самооценка на собствения 
капацитет. В администра-
цията на местната власт 
има дефицит на кадри, ко-
ито са специализирани в 
работата с еврофондове. 
Около 25% от общините 
въобще нямат проектно 
звено, което е свързано с 
разработване на програ-
ми и проекти на еврофон-
довете, а където го има, 
в него са заети не повече 

от трима служители. По-
ловината от участниците 
в изследването определят 
като най-голям проблем 
координацията с партньо-
рите и липсата на инте-
рес от страна на гражда-
ните към проектите. 

Модулите, предвидени 
в обучителната програ-
ма, са свързани с почти 
всички аспекти по рабо-
тата с еврофондовете - 
от попълване на формуля-
ри за кандидатстване до 
отчитане на проект, от 
възможности за публично-
частно партньорство до 
организиране на общест-
вени поръчки. 

Вече е подготвен и 
специален наръчник с 
обучителни материали. 
Предвидено е да се изгра-
ди модул за дистанционно 
обучение по електронен 
път, което ще облекчи 
значително процеса на ра-
бота. 

Проектът за обучение 
на местната власт ще 
бъде отчетен през октом-
ври 2010 г. 

За проблеми с админи-
стративния капацитет 
многократно алармира и 
Камарата на строители-
те в България. Тя отдели 
собствени средства и 
инициира серия от обуче-
ния в няколко града, като 
сред участниците имаше 
и представители на реал-
ния сектор.

Силвия  Радославова

2,4 млн. лева за обучение 

на местната власт обеща 

Боряна Пенчева - директор 

в дирекция „Управления 

на средства от ЕС“ към 

Министерството на 

финансите

Официално: Икономиката на България 

е в рецесия за първи път от 12 години 

Парадокс: Реалният сектор съкращава 

персонал, администрацията нараства

Българската икономи-
ка отбеляза първи спад 
от 12 години, стана ясно 
след като Националният 
статистически инсти-
тут обяви изчисленията 
за БВП за първото три-
месечие на годината. На-
малението в БВП е с 3,5% 
спрямо същия период на 
2008 г. Според експерти-
те от института спадът 
се дължи основно на нама-
лението на индустрията 
– с 12,2% по-малко в срав-
нение с първо тримесе-
чие на миналата година. 
Свиването на инвестици-
ите е другата причина за 
намалението на вътреш-
ния продукт. В сравнение 
със същия период на ми-
налата година реалният 
растеж на добавената 
стойност в сектора на 

услугите е 0,9%, докато 
на аграрния сектор брут-
ната добавена стойност 
намалява реално с 3,1%. 
От страна на крайно из-
ползвания БВП разходите 
за индивидуално потреб-
ление намаляват реално 
с 5,8%, а разходите за 
колективно потребление 
– с 4,0% спрямо първото 
тримесечие на 2008 г. 
Инвестициите в основен 
капитал бележат реално 
намаление с 15,4%. Оцен-
ката на индекса на физи-
чески обем на износа на 
стоки и услуги показва 
реално намаление с 16,4%, 
докато индексът на вноса 
на стоки и услуги показва 
намаление с 21%.

Министърът на фи-
нансите Пламен Орешар-
ски прогнозира, че спа-

дът ще продължи и през 
следващите месеци. Той 
потвърди, че ще се нало-
жи рязане на бюджетни 
разходи, като няма да се 
прилага един аршин за 
всички на бюджетна из-
дръжка, а ще се преценя-
ва кои програми и проек-
ти са излишни или могат 
да бъдат отложени.

България не е един-
ствената държава, коя-
то отбелязва свиване на 
БВП. Естония, чиято ико-
номическа реформа беше 
давана за пример, отчи-
та намаление в размер 
на 15,6%. 

Намаление на БВП в 
други държави от Евро-
пейския съюз: - Австрия 
- 3,6%, Италия -  2,4%, 
Франция – 1,2%, Германия 
- 3,8%.

С 55% е нараснало 
кредитирането на мал-
кия и средния бизнес от 
страна на държавата по 
линия на инвестиционни-
те и предекспертните 
дейности, стана ясно от 
съобщение на Българска-

та банка за развитие. 
Този ръст е регистри-
ран само за април спрямо 
март. 246 фирми са поис-
кали такова кредитиране 
през април, броят им през 
предходния месец е 159. 

Общата стойност на 

договорените от търгов-
ските банки кредити е 
151 млн. лева, като това 
са над 60% от общо 250 
млн. лева, които ББР пре-
достави на 13 банки.

Едва  7%  от  сред -
ствата ще бъдат ин-

вестирани по проекти в 
строителния сектор и 
хотелиерството.

Максималният раз-
мер на кредитите е до 
2 млн. лева, а лихвеният 
процент е фиксиран за 
целия срок на заемите и 

е до 8%. Срокът на кре-
дитите е до 10 години, а 
гратисният период е до 3 
години. Една четвърт от 
договорените с фирмите 
средства са в сектора 
на търговията и услуги-
те. С дял от по 21,7% са 

селското стопанство и 
преработващата про-
мишленост. Кредитите 
за научни изследвания са 
5% от всички средства. 
За енергийни проекти са 
договорени 3% от сред-
ствата. 

Намаление на персона-
ла в реалния сектор в раз-
мер на 1% за тримесечие-
то отчете Националният 
статистически инсти-
тут. Най-чувствително 
е намаляла заетостта 
в секторите финанси и 
застраховане с около 9%, 
в хотелиерството и рес-
торантьорството – с 3%, 
в други дейности с малък 
дял в общата заетост – с 
близо 13%.

В преработващата 
промишленост свиването 
на наетите лица е с 3,3%, 
а в търговията – с 2%.

Това намаление оче-
видно се компенсира от 
държавния сектор, който 
е увеличил броя на за-
етите с 8,3%. През март 
спрямо същия месец на 
миналата година нама-
лението на заетите по 
трудов договор е сред-
но с 1,5% за страната. 

Спадът на заетите на 
годишна основа през ме-
сеца в преработващата 
промишленост е 7,4%, а 
в образованието – 5,7%.

Средната месечна ра-
ботна заплата за стра-
ната е нараснала с 2,7% 
за тримесечието спрямо 
предходното и с 16,3% 
спрямо същия период на 
2008 г. Номиналната й 
стойност в момента е 
563 лв. 

Програмата за рехаби-
литация и модернизация 
на ТЕЦ „Енел Марица-из-
ток 3” беше успешно ре-
ализирана и приключи с 
официална церемония през 
седмицата. Проектът 
стартира през 2003 г., а 
инвестицията възлиза на 
700 млн. евро. Той е реа-
лизиран от италианската 
компания „Енел” и българ-
ската НЕК и е уникален с 
това, че за финансиране-
то му няма държавни га-
ранции. Специални гости 
на събитието бяха минис-
търът на икономиката и 
енергетиката Петър Ди-

митров и италианският 
посланик у нас Н.Пр. Сте-
фано Бенацо. 

Програмата завърши 
месец предсрочно през 
февруари 2009 г. с при-
ключване рехабилита-
цията на последния блок 
(блок 4). Благодарение на 
рехабилитацията ефек-
тивността на центра-
лата бе подобрена, мощ-
ността й се увеличи на 
908 МВт, а експлоатаци-
онният й живот бе удъл-
жен с над 15 години. 

ТЕЦ „Енел Марица-из-
ток 3” е първата елек-
троцентрала на лигнит-

ни въглища на Балканския 
полуостров, работеща в 
пълно съответствие с 
екологичните норми на 
Европейския съюз. В еко-
логични подобрения са 
вложени рекордните над 
160 млн. евро от обща-
та инвестиция, което на 
практика е най-голяма-
та и успешна екологична 
програма до този момент 
в България.

На церемонията ми-
нистър Димитров по-
твърдил информацията, 
че се водят преговори 
с „Енел” за строежа на 
четвърта централа от 
„Марица-изток”

Ръст в държавното кредитиране

Модернизираха ТЕЦ „Енел Марица-изток 3“
ТЕЦ 

„Енел Марица-изток 3”

55% за месец повече кредити е дала Българската банка за развитие

Инвестицията за 
рехабилитацията възлиза на 
700 млн. евро

Снимка Камен Влахов
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Г-н Посланик, как стои 

въпросът с визите? Рабо-

ти ли се в посока на тях-

ното премахване?

Работи се активно. 
Скоро се проведе среща на 
експерти от двете стра-
ни, предимно от министер-
ствата на вътрешните 
работи, които оформиха 
текста на споразумението, 
и се очаква скоро двамата 
министри на вътрешните 
работи да го подпишат. 
Преговорите са в напред-
нала фаза, но не мога да 
посоча конкретна дата, на 
която това ще стане. Спо-
разумението ще обхваща 
30-километровата зона от 
двете страни на граница-
та. То ще регламентира 
безвизовото пътуване на 
местното население, а не 
става въпрос за премах-
ване на визите изобщо. 
Целта е хората, живеещи 
там, които често пътуват 
през границата, да могат 
по-лесно да го правят. Те 
и сега вземат визи, които 
са безплатни и в повечето 
случаи са дългосрочни, но за 
да ги получат, трябва да хо-
дят до Ниш или до Белград. 
С влизане в сила на споразу-
мението това ще им бъде 
спестено.

Докъде стигнаха про-

ектите за откриване на 

нови гранично-пропуска-

телни пунктове?

Вече има две споразу-
мения за два нови пункта. 
Едното е Салаш–Ново ко-
рито, то е на север, а дру-
гото е Петачинци–Банкя, в 
района на Трън. Доколкото 
знам, нещата са по-на-
преднали при Салаш–Ново 
корито. Там е започнала 
и практическата работа. 
Този пункт ще е локален, 
предимно за местните жи-
тели. Двамата министри 
на вътрешните работи са 
обсъждали този въпрос и 
има сериозен ангажимент 
от тяхна страна ГКПП Са-
лаш–Ново корито да бъде 
открит в близките два 
месеца. В противен случай, 
ако се сключи споразумени-
ето за безвизово пътува-
не и няма изграден пункт 
в този район, хората ще 
трябва да ходят да Брего-
во или до Калотина и така 
практическата полза от 
отпадането на визите ще 
се намали.

Какво е положението 

на българите, живеещи в 

Сърбия?

В последните години 
отношенията между Бъл-
гария и Сърбия значител-
но напреднаха в двустра-
нен план. Отношенията 
на Сърбия с Европейския 
съюз също се развиват. 
Проблемите на българско-
то малцинство трябва да 

се решават в европейски 
аспект. Имам предвид, че  
въпросите, свързани с пра-
вата на българите, живее-
щи в Сърбия, със запазване 
на тяхната идентичност, 
култура и традиции, трябва 
да се решават по европей-
ски начин, според европей-
ските норми и правила.

Има проблеми, свърза-
ни с образованието, обу-
чението на майчин език, 

служебната употреба на 
български език, църковното 
богослужение на български 
език. Все още има труд-
ности в тази насока и те 
трябва да се решават по 
пътя на двустранния диа-
лог в рамките на добрите 
двустранни от-
ношения. 

Какво може 

д а  н а п р а в и 

бълг ар ска т а 

държава за по-

добряване на 

икономическо-

то положение 

на българското 

малцинство? 

Районите, в 
които живеят 
българи, са сил-
но засегнати от 
безработицата. 
Това важи осо-
бено за Босиле-
град. Малко по-добра е си-
туацията в Димитровград, 
което е свързано с негово-
то географско положение, 
а именно, че той е разпо-
ложен на главен път. Бъл-
гарската държава помага, 
но за да се решат пробле-
мите, са нужни инвести-
ции. В Сърбия има доста 
инвестиции в последните 
години, но точ-
но там няма, 
или ако има - те 
са незначител-
ни. Необходимо 
е да се намерят 
стимули, за да 
може българ-
ският бизнес 
да инвестира 
точно там. При 
всички случаи 
трябва да се 
мисли по-гло-
бално за тези 
райони. Всичко, 
което се пра-
ви до момен-
та, свързано с 
театралните 
по с т а н ов к и, 
концертите, 

книгите и учебниците, ком-
пютрите, е много важно и 
ще продължава да се прави, 
но не това ще реши про-
блемите. Те ще се решат, 
като се развие този край, 
за да могат хората да ос-
тават там, а да не тър-

сят препитание на други 
места. Аз съм оптимист 
за развитието на тези ра-
йони в дългосрочен план.

Какви са тенденциите 

в развитието на инвес-

тициите между двете 

държави, и по-специално 

в областта на строител-

ството?

В последните три го-
дини има голям ръст на 
български инвестиции 
в Сърбия. По официални 
данни ние сме в първата 
десетка на чуждестранни 
инвестиции. Ако говорим 
за брой на предприятия, 
които са българска соб-
ственост, може би сме и в 
първата петица. Интере-
сът продължава в тази по-
сока въпреки кризата. Все 
повече български фирми 
проучват възможностите 
за стъпване на сръбския 
пазар. 

Сръбските инвестиции 
в България са по-малко. Тук 
има дисбаланс. Такъв има и 
в търговията. Смесената 
комисия за икономическо 
сътрудничество не се е 
събирала от доста години. 
Аз се надявам това да ста-
не наесен, защото трябва 
да се направят много неща 
от гледна точка на инфра-
структурата, не само 
пътят Ниш–София, но и 
железницата там, и свърз-
ването на газопреносните 
мрежи. 

Специално по отноше-
ние на строителството 
наши компании проучват 

въпроса с инвестирането 
в пътната инфраструкту-
ра. Инвестициите в строи-
телството обаче са малко 
и според мен една от причи-
ните е, че Сърбия все още 
не е в Европейския съюз.

Как се развива стро-

ителството в Сърбия в 

условията на финансова и 

икономическа криза?

В Сърбия се строи, осо-
бено в Белград и в Нови сад. 
Финансовата и икономиче-
ска криза неминуемо дава 
отражение. Тя засяга всички 
сектори на икономиката, в 
това число и строител-
ството. Брутният вътре-
шен продукт на Сърбия е 
спаднал като ръст в срав-
нение с миналата година по 
същото време с 5 до 10% 
според различните данни. 
Бяха въведени нови огра-
ничения в бюджета. Сър-
бия сключи споразумение с 
МВФ за заем на стойност 3 
млрд. евро. Първият транш 
е за 800 млн. евро. Безрабо-
тицата е твърде висока в 
национален мащаб.

Какво споделят българ-

ските фирми за инвести-

циите си в Сърбия? Имат 

ли проблеми и какви са те?

Всички фирми имат 
проблеми в момента и 
това е обяснимо. Трябва 
да се има предвид, че бъл-
гарските инвестиции тук 
са свързани предимно с 
приватизация на същест-
вуващи предприятия. Мно-
го от тях трябва да се 

справят със стари 
задължения, които са 
наследили. Част от 
трудностите произ-
тичат и от особено-
стите на сръбското 
законодателство. 
Имам предвид най-
вече това, че много 
от предприятията 
в Сърбия в различна 
степен принадлежат 
на работниците, ко-
ито са акционери. 
По-трудно  е  пре-
структурирането и 
съкращаването на 
персонал. Тук синди-
катите са по-силни 

и хората са по-защитени. 
При съкращение трябва да 
се плащат сериозни суми и 
това допълнително услож-
нява положението на нови-
те собственици, особено в 
условия на криза.

В интервюто са използ-
вани въпроси и на други ме-
дии.

Посланик Георги Димитров:

България е в първата десетка на 
чуждестранните инвестиции в Сърбия

Мариана Корчакова

Георги Димитров 
е роден на 2 
октомври 1957 г. в 
гр. София. Завършил 
е Московския 
държавен институт 
за международни 
отношения. Работил е 
като експерт в отдел 
„ООН и разоръжаване” 
към Министерството 
на външните работи. 
Бил е трети секретар 
в Постоянното 
представителство 
на Република 
България към ООН 
и международни 
организации в 
Женева. В периода 
1993–1997 г. е началник 
на управление 
„Международни 
организации” в 
Министерството на 
външните работи. 
Бил е зам. постоянен 
представител и 
пълномощен министър 
в Постоянното 
представителство 
към ООН, ОССЕ и 
други международни 
организации на 
България във Виена. 
От 2002 до 2005 г. е 
външнополитически 
съветник на 
президента на 
Република България. 
От септември  
2005 г. е извънреден и 
пълномощен посланик 
на Република България 
в Република Сърбия.

Снимки авторът

Кметството на Белград

Скубщината на Република Сърбия
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Предсрочно завършват мащабен 
инфраструктурен обект в Габрово
Най-натовареното кръстовище изцяло обновено от фирма 
„Димас“ на инж. Йовчо Спасов

Предсрочно, в нача-
лото на юни, ще бъде за-
вършена реконструкция-
та на най-натовареното 
кръстовище в центъра 
на Габрово, което поема 
трафика между Севлиево 
и София. Това съобщи 
инж. Йовчо Спасов, кой-
то с фирмата си „Димас” 
е изпълнител на обекта. 
В договора за изпълнение 
е заложен срок до края на 
октомври, но строители-
те вече са на финала. 

Общата стойност 
на проекта за рекон-
струкция на кръстови-
щето на бул. „Могильов” 
и ул. „Стефан Караджа”, 
чийто инвеститор е Об-
щина Габрово, е 2,5 млн. 
лева., а средствата са 
от държавата чрез Ми-
нистерството на ре-
гионалното развитие 
и благоустройството. 
Пътното съоръжение от 
години се нуждаеше от 

цялостен ремонт, но все 
се отлагаше заради лип-
са на финансиране. Вече 
изцяло е ремонтирана 
подземната инфраструк-
тура както в обсега на 
самото кръстовище, 
така и на улици в бли-

зост до него. Изграден е 
водопроводът, който ще 
захранва високата зона 
в габровските квартали 
„Трендафила” и „Русевци”, 
както и водопроводът 
за ниската зона на кв. 
„Младост”. Подменена е 

ел.-мрежата, направени 
са нови тротоари. Из-
градени са шахтите за 
ел.-мрежата, а също и 
фундаментите на тро-
лейбусните линии, и за 
уличното осветление 
стълбове.

Освен това в момен-
та се прави уширение в 
зоната на кръстовището 
в посока Севлиево.

Предстои поставяне-
то на нова светофарна 
уредба, цялостно асфал-
тиране на кръстовище-

то и нова хоризонтална 
маркировка и вертикална 
сигнализация на улиците 
в кръстовището и връз-
ките към тях, обясни изп. 
директор на фирмата 
изпълнител инж. Йовчо 
Спасов.

Реконструкцията на кръстовището започна през септември миналата година и ще завърши за 

9 месеца  Снимка авторът

Мариана Димитрова

До средата на годината Община Габрово пред-
стои да избере изпълнители на два проекта, чието 
финансиране е по Оперативна програма „Регионално 
развитие". Първият е на стойност 1 537 459 лв. и 
предвижда извършването на ремонт, преустрой-
ство, модернизиране и адаптиране на бившата 
детска градина „Митко Палаузов" към специфичните 
потребности на хората в неравностойно положение. 
След неговата реализация там ще бъде преместен 
Домът за възрастни с физически увреждания. Пред-
вижда се до средата на годината да бъде избран 
изпълнител на строително-ремонтните работи.

Вторият проект на Габрово е за основен ремонт 
и преустройство на зала „Възраждане". Основните 
ремонтни работи включват ел.-, ВиК и ОВ инстала-
ции на всички помещения, последващи хидроизолация 
на покрива, подмяна на дограма, подови настилки, 
довършителни работи - настилки, облицовки, бояд-
жийски работи и др. В рамките на проекта основно 
ремонтирани ще бъдат всички обслужващи помеще-
ния към сцената. Продължителността на проекта 
е дванайсет месеца. В рамките на неговата реа-
лизация също са предвидени две процедури за обще-
ствени поръчки - за изпълнител на предвидените 
строителни дейности и за доставка на специализи-
рано оборудване.

ДОВЪРШВАТ С УСИЛЕНИ ТЕМПОВЕ  
ТЕЦ „AES МАРИЦА-ИЗТОК 1”

ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА НАГРАДИ БЛАГОЕВГРАД 
ЗА СПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО

2000 АПАРТАМЕНТА СЕ ПРОДАВАТ В ПЛОВДИВ, 
В РУСЕ ОБЯВЕНИ ЕДВА 500 

До една година трябва 
да заработи новата ТЕЦ 
„AES Марица-изток 1”. Тя 
ще бъде завършена окон-
чателно през май 2010 г., 
съобщи изпълнителният 
директор на компанията 
Питър Литгоу пред ми-
нистъра на икономиката 
и енергетиката Петър 
Димитров, който разгле-
да площадката на изграж-
дащата се централа край 
Гълъбово.

Централата ще раз-
полага с два блока с обща 
мощност 670 мегавата, 
които ще използват лиг-
нитните въглища на „Мини 
Марица-изток”. Общата 
стойност на проекта е 1,3 
млрд. евро. 30% от сред-
ствата се предоставят 
от АЕS, останалата част 
се осигурява от финансов 
консорциум с участието 
на ЕБВР, Calyon, BNP Paribas 
и ING Bank.

Председателят на 
Държавната агенция за 
младежта и спорта Весе-
ла Лечева награди вчера 
Община Благоевград за 
постигнати резултати 
в развитието и популя-
ризирането на спорта и 
реализирани проекти със 
средства от общинския 
бюджет за изграждане, 
поддържане и реновира-
не на спортни обекти и 
съоръжения. За 2009 г. в 
общинския бюджет са за-

делени 751 700 лв. за по-
добряване на спортната 
база в общината, основна-
та част от средствата 
е предназначена за ре-
конструкция на стадион 
„Христо Ботев”. През 2008 
г. 157 505 лв. от бюджета 
на общината са вложени в 
развитие на спортната 
база. Основната част от 
средствата бе за изграж-
дане на спортна площадка 
в кв. „Освобождение” и дру-
ги съоръжения. 

Около 2000 двустай-
ни и тристайни тухлени 
апартамента са обявени 
за продажба в Пловдив. 940 
от тях са тристайни. В 
Русе предлагането е мно-
го по-ниско. Тук са обявени 
за продажба 200 двустай-
ни и 250 тристайни тух-
лени жилища. Около 60 от 
офертите са за жилища в 
строеж, сочи статисти-
ката.

Близо 800 от двата 
вида жилища са в строеж. 
Във Варна се оферират 
905 тухлени двустайни 
и 950 тристайни. Една 
трета от тях са  все 
още в строеж. В другия 
черноморски областен 
център - Бургас, се про-
дават 700 двустайни и 
500 тристайни. 500 от 
оферираните жилища са 
недостроени. 

След месец пускат магистрала „Люлин“, 
почва ремонт на пътя до Владая

Заварчици от Тайланд ще работят в Радомир

5-километровата от-
сечка от магистрала „Лю-
лин" ще бъде пусната след 
месец – около 18 юни. Това 
каза на пресконференция 
изпълнителният директор 
на Националната агенция 
Пътна инфраструктура 
(НАПИ). С отварянето 
на отсечката ще се от-
клони трафикът, който 
сега минава през Владая, 
където също предстои 
ремонт. Янков подчерта, 
че приоритет на агенци-
ята е завършването на 
автомагистрала „Люлин" 
и техническата помощ за 
подготовка на пътни про-
екти по общоевропейски-
те транспортни коридори. 
До момента са изпълнени 
25% от проекта. Общият 
бюджет на магистралата 
е 148,45 млн. евро. Екс-
пертният директорски 
съвет към НАПИ е решил 
да се създаде звено за без-

опасност на пътната ин-
фраструктура, както и да 
се възстанови работата 
на друго звено, което се е 
занимавало с поддържане 
на съоръженията - мосто-

ве, виадукти и др., инфор-
мира още Янков. Строи-
телството на магистрала 
„Тракия" зависи от проце-
дурите по ОВОС. Той не 
се ангажира с конкретна 

прогноза за завършване на 
магистралата. Строежът 
ще започне с авансови бю-
джетни средства, които 
впоследствие ще бъдат 
възстановени.

20 тайландци започват работа 
в радомирската „Бесттехника - 
Тежко машиностроене“. Това съоб-
щи Емил Райчев, член на съвета на 
директорите на фирмата. Чужде-
нците ще работят като заварчици, 
шлосери и машинни работници. Не-

зависимо от кризата имаме нужда 
от още работници, посочи Райчев. 
В момента заводът работи с пълен 
капацитет, а средната заплата е 
около 1200 лева.

Тайландците са преминали в ро-
дината си кратък курс на обучение 
по български език.

Работниците са придружавани от 
технически ръководител, който пома-

га при адаптирането им в България.
 „Бесттехника - Тежко машино-

строене“ е собственост на „Бест-
техника“ ЕООД, което има още един 
завод у нас - „Бесттехника Струма“ 
АД – Перник. Заводите осигуряват 
оборудване и компоненти за сто-
манодобивната и цветната мета-
лургия, енергетиката, рудодобива, 
пътното строителство и др.

Милена Грозданова
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Нови къщи в стар стил 
никнат в Арбанаси
Селото на богатите търновци най-после е с канал,  расте въпреки строгите 
правила на Института за паметници на културата, който оряза мераците на 
общината за изнесено модерно селище

Нови къщи в стар стил 
никнат една след друга в 
Арбанаси. Селото, обяве-
но за групов паметник на 
културата, се разраства  
въпреки строгите пра-
вила на Националния ин-
ститут по паметници на 
културата (НИПК), през 
който минава всяко разре-
шение за строителство. 

„Строителството в 
Арбанаси продължава. Не 
може да се спира прогре-
сът, не може да се кон-
сервира живо населено 
място, към което има ог-
ромни инвеститорски ин-
тереси”, смята кметът 
Тошо Кръстев. 

Той обаче е катего-
ричен, че трябва да има 
и правила, за да не се до-
пуснат своеволия. Затова 
е озадачен от решението 
на НИПК да спре проекта 
на община Търново, който 

предвижда застрояването 
на земеделските земи из-
вън регулацията на Арба-
наси с луксозни къщи. Про-
ектът е за приемането на 
нови специфични правила 
за застрояване извън ре-
гулационните граници на 
населеното място. С но-
вите условия за застрой-
ка ще може да се строи 
извън Арбанаси и цялата 

територия до конната 
база и почти до вилната 
зона на Горна Оряховица, 
включително и земедел-
ските земи от телевизи-
онната кула до комплекса 
„Калоянова крепост", къ-
дето в момента завършва 
охранителната зона. 

Така условно Арбанаси 
ще се раздели на „ново" и 

„старо” и като цяло сели-
щето ще нарасне почти 
три пъти извън регулаци-
онните си граници, като 
запази в непроменен вид 
старата архитектура. 
От НИПК обаче са изиска-
ли по-широк охранителен 
пояс, или т.нар. буферна 
зона, която да отдели но-
вото от старото селище. 
Тук проблемът на мест-

ните е, че в по-широката 
зона попадат и редица 
частни земи, чиито соб-
ственици ще бъдат още-
тени, ако не могат да ги 
продадат. Затова пред-
ложението на кмета е да 
компенсира тези стопани 
с общински земи и цялата 
буферна зона да остане 
общинска. 

И  д о като 
спецовете по 
п а м е т н и ц и 
на културата 
умуват къде и 
как може да се 
строи,  Тошо 
Кръстев, който 
е и председа-
тел на сдруже-
нието на сел-
ските кметове, 
се вихри върху 
инфраструкту-
рата в Арбана-
си. Той е горд, 
че най-после, в 
XXI век, в 60% 
от населеното 
място има ка-
нализация. 

Проектът 
на стойност 1,177 млн. 
евро е стартирал през 
май миналата година и 
е завършен през март. 
„Канализацията обхвана 
големите хотели.  Има 
идеен проект за цялото 
село и в момента се прави 
работен за оставащите 
40%. Финансирането е от 
предприсъединителните 
фондове по ФАР и е оси-

гурено. Просто трябва 
да извървим отново пъ-
теката. Хубавото е, че в 
Арбанаси хората, които 
имат възможности, са 
готови сами да си на-
правят канализацията 
до централната тръба”, 
разказва Тошев. С про-
ект на общинската ВиК 
в момента се разреша-
ва и водният проблем на 
Арбанаси. Подменят се 
тръбите до съществу-
ващия резервоар с по-ши-
роки 160-милиметрови. 
Строи се и резервоар за 
още 300 кубика, който ще 
събира с помпи водите 
от Петропавловския ма-
настир и с. Шереметя и 
ще реши проблема с во-
доподаването за поне 10 
години. (Местните жите-
ли са около 800, въпреки 
че с регистрация са само 

320.) В момента тук има 
25 хотела с 1000 легла, но 
в празнични дни през се-
лото минават по 10 хил. 
туристи. Именно за тях 
в момента се работи по 
проект за паркинг, който 
да поеме струпващите се 
по 20–30 автобуса и сто-
тици леки автомобили.

 „Хората, които идват 
да строят тук, са с нагла-
сата да направят тради-
ционните къщи в стила на 
селото. Те се съобразяват 
с традициите на старата 
архитектура, а и всеки 
обект задължително се 
одобрява от Института 
по паметниците, така че 
няма проблем с визията 
на селото, както и опас-
ност да се презастрои. 
Тук нищо не се строи над 
2 етажа, но е факт, че не 
се спазва процентът на 
застроеност на парцели-
те, който е 250 на 1000 
кв. м”, казва още кметът.

Той е един от основни-
те противници на строи-
телството на парче, кое-
то превърна курорти като 
Банско в жилищни компле-
кси, но признава, че има 
успешни опити с по-голе-
ми къщи апартаментен 
тип, които са изкупени 
много бързо. (Първите за 
800–900 евро, а вторите 
за 1100 кв. м). 

Затова и подкрепя иде-
ята за изграждането на 
новото селище и като на-
чин да се запази старото. 

Кметът е ентуси-
аст и за друг спрян от 
НИПК проект – лифт, 
който да свързва Търно-
во с Арбанаси: „Ще бъде 
и красиво, и удобно, не 
съм съгласен, че ще се 
нарушава ландшафтът и 
не сме се отказали да го 
направим.” Той няма да се 
откаже и от друга своя 
мечта – всички улици в 
старото село да бъдат 
с калдъръм. Както е било 
някога, когато заможни 
арбанасчани са градили 
културата на Възражда-
нето. 

Тошо Христов 
Кръстев е роден в 
Дряново. Животът и 
дейността му винаги 
са били свързани със 
старата столица. 
Започва работа като 
завеждащ отдел в 
окръжния съвет на 
Българския съюз за 
физкултура и спорт 
(БСФС). От 1985 до 
1992 г. е президент 
на футболен клуб 
„Етър". До 2003 г. се 
занимава с частен 
бизнес. От тогава до 
сега е кмет на село 
Арбанаси. Кръстев 
е и председател 
на Националното 
сдружение на 
селските управници. 
Той е категоричен, 
че уникалният облик 
на архитектурния 
резерват трябва 
да се запази, като 
същевременно 
се привличат 
инвестиции за 
нови атрактивни 
обекти и за модерна 
инфраструктура. 

Делегация на ЮНЕСКО иска да включи църквата „Рождество 

Христово” като паметник на културата към световната 

организация

НОВИТЕ  
ПРАВИЛА 

Върху земедел-
ските земи ще 
може да се вдигат 
семейни хотели 
с до 10 легла и 
хранителен блок, 
религиозни обек-
ти, ателиета, ме-
ста за обществе-
но паркиране и 
къщи, предвиждат 
новите правила, 
отхвърлени от 
НИПК. Ще може да 
се строят сгради 
с височина до 7 
метра, което се 
равнява на два 
етажа, и до 4 ме-
тра при допълващо 
застрояване, т.е. 
един етаж. За да 
се презастрахо-
ват и да не се до-
пускат безумията 
в старата сто-
лица, като трие-
тажни покриви 
например, тук е 
залегнала забра-
на покривите да 
се надстрояват, 
върху тях може да 
се правят само 
комини. Освен 
това наклонът им 
не трябва да бъде 
по-голям от 50%.

Няма да може да 
се правят балкони и 
тераси към сгради-
те. Откритите им 
пространства пък 
трябва да се струк-
турират само на 
втория етаж като 
лоджии.

За архитектур-
ното оформяне 
на сградите са за-
дължителни тради-
ционни материали и 
техники, включител-
но зидария, облицов-
ки от естествени 
материали като 
камък и дърво и 
гладка бяла мазилка. 
Не се допуска прила-
гането на облицовки 
с керамични елемен-
ти, полирани камен-
ни плочи, мозайки, 
метални покрития и 
изкуствени мате-
риали, се казва още 
в новите правила.

Предвижда 
се и обособяване 
на зелени площи, 
които да оформят 
отделни „махали” на 
Арбанаси, както и 
нов път от източ-
на страна, който 
ще служи за пряка 
връзка покрай конна-
та база.

Средновековен замък за 2 млн. евро вдигат край Килифарево
Уникална винарна с дегуста-

ционен комплекс във формата на 
средновековен замък ще се прави 
край Килифарево. Проектът е на 
великотърновския архитект Йор-
дан Нурков. Визията на сградата е 
заимствана от стилистиката на 
крепостта Царевец, известните 
местни манастири и типичната 
архитектура на старо Търново. 
Идеята е тук да се правят специ-
ализирани дегустационни турове и 
сомелиерски демонстрации, като в 
района ще се развива изключително 
виненият туризъм. В обекта ще се 
вложат над 2 млн. евро, а основен ин-

веститор е компанията „Лозенска 
лоза”, която има над 200 дка лозови 
масиви в района. Триетажният замък 
е предвиден в местността Мочура, 
точно на входа на Килифарево откъм 
старата столица в най-високата 
част на лозовия масив, наподобявай-

ки типично френско шато. Според 
архитект Нурков тук се разкрива 
прекрасна гледка към цялата окол-
ност, включително към хълмовете 
Царевец, Трапезица и село Арбанаси. 
Крепостта ще е с 3200 кв. м разгъна-
та застроена площ и специално ниво 
под земята, където ще се показва 
цялата технология за производство 
на вино. Под земята ще са разположе-
ни избите и помещенията за старее-
не на виното, както и няколко зали, в 
които сомелиери ще провеждат де-
густации. Бойниците на замъка пък 
ще се оформят като тераса с пре-
красна гледка към цялата околност.

Елица Илчева
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По-добре късно, 
отколкото никога 
Строителството на велоалеи в София вече е приоритет 

Ползите от придвиж-
ването с велосипед в град-
ската среда са толкова 
много и толкова очевидни, 
че дори не е необходимо да 
бъдат изброявани. Досега 
обаче Столична-
та община като 
че не си даваше 
сметка за тях. 
Алеите за велоси-
педисти в София 
са едва 8 км, а 
където ги има, са 
така проектира-
ни, че свършват 
или във високи 
бордюри или в ни-
щото.

И з г р а ж д а -
нето на такава 
инфраструктура 
е задача на Сто-
личната община, 
обяснява Радост 
Маринова от не-
правителствена-
та организация 
„Велоеволюция”. 
Общината вече 
е  с ф ор м и р а л а 
работна група, 
която да се зае-
ме с дейности-
те по планиране 
и изграждане на 

алеи. Маринова казва, че 
тяхната дължина не е от 
първостепенно значение, 
важното е да има гъста 
мрежа. В немския град 
Франкфурт, който е по-
малък от София, мрежата 
е около 300 км, разказва 
Маринова. 

Изграждането на ве-
лосипедна инфраструк-
тура, макар и да не е мо-
щен строителен проект,  
каквито са магистралите, 
ще помогне на строител-
ните фирми да увеличат 
работата си в условия-
та на рецесия. Маринова 

апелира всички компании, 
които биха имали инте-
рес от участие в бъдещи 
дейности по изграждането 
на алеи, да проучат стан-
дартите и последните 
европейски тенденции в 
използването не само на 
настилката, но и на марки-

ровката и сигнализацията. 
Междувременно Евро-

пейската комисия изрази 
позицията си, че всячески 
ще насърчава велотранс-
порта и съобщи, че тази 
година ще представи спе-
циален план за действие 
с мерки за подобряване 
на придвижването в евро-
пейските градове. В него 
ще бъде отделено голямо 
място на облекченото из-
ползване на велосипеди. 
Планираните средства за 
изграждане на велосипедна 
инфраструктура в ЕС през 
2007–2013 г. са над 600 
млн. евро.

Колко от тези сред-
ства може да получи Бълга-
рия, зависи само от волята 

на местната власт. 
А търсене има и ще 

продължава да расте. На 
провелото се в събота 
(16.05.) велошествие бяха 
регистрирани над 2000 
велосипедисти. По данни 
на „Велоеволюция” броят 
е бил дори над 3000, кое-
то не било очаквано, и ре-
гистрационните номера, 
които целяха да преброят 
колоездачите, не стигнали. 
Инициативата „Строй се, 
преброй се!” е част от ин-
тегрираните усилия на не-
правителствения сектор 
да привлече вниманието на 
властта и да сигнализира 
за всички проблеми, свър-
зани с велотранспорта в 
столицата. 

Силвия  Радославова

Докладване на нередности по ОП „Околна среда”
Целта на процедурата 

е да се установи система 
от изисквания и процеду-
ри за докладване на неред-
ности и регистриране на 
случаи на предоставяне на 
невярна и/или подвеждаща 
информация от фирмите, 
участващи в търговете 
и/или действащи като из-
пълнители по договори по 
Структурните фондове и 
Кохезионния фонд на Евро-
пейския съюз, по проекти 
в рамките на Оперативна 
програма „Околна среда 
2007–2013 г.”

Процедурата е насо-

чена към съответните 

институции, отговорни 

за докладване на неред-

ности по време на из-

пълнение на Оперативна 

програма „Околна среда 

2007–2013 г.” Настоящи-
ят документ включва 
ролята на съответните 
институции, отговорни 
за докладване, регистри-
ране и администриране 
на нередности в рамките 
на Оперативна програ-
ма „Околна среда 2007– 
2013 г.”: бенефициенти, 
междинно звено, управля-
ващ орган и сертифици-
ращ орган. Освен това 
в схемата са включени 
система от процедури за 
докладване на нередности 
и процедура по регистри-

ране и докладване на слу-
чаи на предоставяне на 
невярна и/или подвежда-
ща информация от фирми, 
участващи в търговете 
и/или действащи като из-
пълнители по договори по 
Структурните фондове и 
Кохезионния фонд на ЕС.

Процедурата е задъл-
жителна за управляващия 
орган, междинното звено и 
бенефициентите на Опе-
ративна програма „Околна 
среда 2007–2013 г.”.

Тази процедура е обект 
на текущо актуализиране 
въз основа на отговорно-
стите на съответните 
институции и на текущи 
промени в организацията 
за докладване на нередно-
сти.

Основните участници 
в управлението и изпъл-
нението на Оперативна 
програма „Околна среда 
2007–2013 г.”: бенефициен-
ти, междинно звено, упра-
вляващ орган и сертифи-
циращ орган, са отговорни 
за докладване и админи-
стриране на нередности 
в рамките на Оперативна 
програма „Околна среда 
2007–2013 г.”.

Бенефициентите на 

проект/и, финансиран/и в 

рамките на Оперативна 

програма „Околна среда 

2007–2013 г.”, са отговор-

ни за постоянното адми-
нистративно, финансово и 
техническо управление на 
проекта/ите, одобрени за 
финансиране по Оператив-
на програма „Околна среда 
2007–2013 г.”, включител-
но за предприемане на 
необходимите дейности 
по администриране и док-
ладване на нередности в 
рамките на съответния/
ите проект/и до междин-
ното звено.

Междинното звено 

на Оперативна програ-

ма „Околна среда 2007– 

2013 г.” – дирекция „Фон-
дове на Европейския съюз 
за околна среда” в МОСВ, 
изпълнява делегираните 
й от управляващия орган 
задачи спрямо изпълнява-
щите проекти бенефици-
енти, включително отго-
варя за предприемане на 
необходимите дейности 
по администриране и док-
ладване към управляващия 
орган на нередности, раз-
крити както от бенефици-
ентите на оперативната 
програма, така и в рамки-
те на междинното звено.

Управляващият орган 

на Оперативна програ-

ма „Околна среда 2007– 

2013 г.” – дирекция „Кохе-
зионна политика за околна 
среда” в МОСВ, отговаря 
за цялостното управление 

и изпълнение на оператив-
ната програма в съответ-
ствие с принципа за добро 
финансово управление, 
включително отговоря 
за предприемане на не-
обходимите дейности по 
администриране и докла-
дване към сертифицира-
щия орган, към одитира-
щия орган и към Съвета 
за координация в борбата 
с правонарушенията, за-
сягащи финансовите ин-
тереси на Европейските 
общности/дирекция „Коор-
динация на борбата с пра-
вонарушенията, засягащи 
финансовите интереси на 
Европейските общности”, 
на нередности, разкрити 
от бенефициентите на 
оперативната програма, 
междинното звено и упра-
вляващия орган.

Сертифициращият 

орган – дирекция „Нацио-
нален фонд” в Министер-
ството на финансите, е 
отговорен за сертифици-
рането на разходите, за 
получаване на плащания-
та от ЕК и за осъщест-
вяване на плащанията по 
оперативната програма в 
съответствие с устано-
вените за това правила и 
процедури, включително за 
администриране и докла-
дване към Европейската 
комисия на нередности, 

разкрити в рамките на 
програмата. 

Одитиращият орган 

– Изпълнителна агенция 
„Одит на средствата от 
Европейския съюз”, е отго-
ворен за изготвяне и пред-
ставяне на Европейската 
комисия на годишни кон-
тролни доклади и финален 
контролен доклад, съдър-
жащи информация за ус-
тановени по Структурни-
те фондове и Кохезионния 
фонд на Европейския съюз 
измами и нередности, за-
сягащи финансовите ин-
тереси на Европейските 
общности. 

Дирекция „Координа-

ция на борбата с право-

нарушенията, засягащи 

финансовите интереси 

на Европейските общно-

сти” в администрацията 
на Министерския съвет  
подпомага и осъществява 
цялостната координация 
относно обмена на инфор-
мация между членовете 
на Съвета за координация 
в борбата с правонаруше-
нията, засягащи финансо-
вите интереси на Евро-
пейските общности. 

Служителите в инсти-
туциите, участващи във 
финансовото управление 
и контрол на програми, 
финансирани от фондо-
ве на Европейския съюз, 

са задължени да подават 
сигнали за нередности и 
измами или за подозрение 
за нередности и измами 
на служителя по нередно-
стите в съответната ин-
ституция и/или на нейния 
ръководител.

При наличие или съм-
нение за връзка на някое 
от лицата от съответ-
ните институции, на кои-
то следва да се подават 
сигналите за нередности, 
със случая на нередност, 
информацията се подава 
директно до един или до 
няколко от ресорния за-
местник-министър или 
ръководител на ведом-
ството, ръководителя на 
сертифициращия орган в 
Министерството на фи-
нансите, дирекция „Коор-
динация в борбата с пра-
вонарушенията, засягащи 
финансовите интереси 
на Европейските общно-
сти” в администрацията 
на Министерския съвет, 
Европейската служба за 
борба с измамите към 
Европейската комисия в 
Брюксел (OLAF).

Ръководителят на ве-
домството при получаване 
на сигнал относно съмне-
ние за нередност предпри-
ема съответните дейст-
вия за докладване към 
сертифициращия орган.

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

1. Приемане на отчет за дейността 
на Управителния съвет на КСБ.

Докладва: инж. С. Пешов,

председател на УС

2. Приемане на отчет за дейност-
та на Комисията за воденето, поддър-
жането и ползването на Централния 
професионален регистър на строите-
ля.

Докладва: доц. Г. Линков, предсе-

дател на Комисията по ЦПРС

3.  Приемане на отчет за дейност-
та на Контролния съвет на КСБ и 
предложение за освобождаване на чле-
новете на УС от отговорност.

Докладва: инж. М. Стоянов, пред-

седател на КС

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

Докладва: инж. И. Бойков, изпъл-

нителен директор

5. Приемане на проектобюджета на 
КСБ за 2010 г.

Докладва: инж. И. Бойков, изпъл-

нителен директор

6.  Приемане на „Основните насоки 
за развитие на КСБ за  2009 г.”.

Докладва: инж. И. Бойков, изпъл-

нителен директор

7. Разни.

Поканват се делегатите  от Учре-
дителното събрание на КСБ от 29 юни 
2007 г. - редовни членове на КСБ, да 
вземат участие.

Регистрацията на делегатите ще 
се извършва от 12.00 часа в деня на 
събранието.  

Мобилизация на добрите 
строителни практики

Предстоящото Общо 
годишно отчетно събра-
ние на Областното пред-
ставителство - София 
на Камарата на строи-
телите в България ще 
се проведе само месец 
преди Общото годишно 
отчетно събрание на 
КСБ. Авторитетните 
мениджъри от столица-
та и региона се явяват 
на своя годишен форум 
в условията на реална 
финансова и икономиче-
ска криза. Голяма част 
от инфраструктурните 
проекти още не са стар-
тирали, а сериозните 
обеми по Черноморието 
и в планинските курорти, 
където има значителна 
концентрация на строи-
телни фирми, намаляват 
драстично. Големите в 
бранша търсят начини да 
преструктурират част 

от дейността си, за да 
реагират адекватно на 
трудната ситуация. Дру-
гите, по-малките, с 15-20 
работници, свиват дей-
ността си в очакване на 
по-добро време.

Кризата все пак ще 
мобилизира и добрите 
практики – приоритет 
вече няма да бъде бър-
зата и лесна печалба, а 
качеството, което се 
постига единствено със 
съхранението на квали-
фицираните работници 
и специалисти в бранша.

И още – резкият спад 
на строителството, 
който се забелязваше от 
началото на годината, 
вече има обратна кри-
ва. Статистиката по-
казва икономически рас-
теж спрямо предходния 
месец на т.г. Отварят 
се възможности и чрез 

европейските програми 
„Регионално развитие”, 
„Земеделие”, „Транспорт” 
и „Околна среда”. В тази 
връзка е и възстановява-
нето на финансирането 
на проектите по програ-
ма ИСПА, които ще под-
помогнат работата на 
строителните фирми на 
магистрала „Люлин”, Око-
ловръстното шосе на Со-
фия – с. Даскалово и про-
екта „Техническа помощ 
за подготовка на пътни 
проекти по направление 
на общоевропейските 
транспортни коридори”.

Общото събрание на 
столичните строители 
ще се проведе на 28 май 
т.г. , а отчета за дей-
ността на Областното 
представителство ще 
направи неговият пред-
седател инж. Светослав 
Глосов.

Управителният съвет на КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ  

на основание чл. 16, ал. 3 от Устава на КСБ свиква  

ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на  25  юни 2009 г. от 13.00 часа в зала 

„Максима”, бл. А, в сградата на УАСГ,  

бул.  „Хр. Смирненски”  № 1, гр. София, при следния ДНЕВЕН РЕД:

За поредна година КСБ подпомага 
деца в неравностойно положение
Отделени са повече от 600 хил. лв. за строително-монтажни работи и дарения

Поводът е инициати-
вата на президента на 
Република България Георги 
Първанов и неговата съ-
пруга в рамките на еже-
годните абитуриентски 
балове за деца в неравнос-
тойно положение и иници-
ативата „Клуб приятели”. 
Във връзка с проявата от 
президентството е изпра-
тено официално писмо до 
Камарата на строители-
те в България да участва 
с конкретни фирми и дей-
ности. Изпълнителният 
директор на КСБ Иван 
Бойков е изпратил справ-
ка с вече извършените 
дейности за саниране или 
частичен ремонт на домо-
вете за сираци от цялата 
страна. 

1. „Галчев инженеринг 

груп” АД – боядисване 
на коридори и стълбищни 
клетки, направа на баня, 
дейности на стойност 
5000 лв. за Дом за деца I–
ХII клас – Благоевград. 

2. „Холдинг пътища” 

АД – приключил с бла-
годарствена грамота 
ремонта на дом за сира-
ци „Св. Иван Рилски” в с. 
Разлив, община Правец, 
област София - основен 
ремонт на покрив, перал-
ня и баня на стойност 29 
168 лв. 

3 .  Фирма  „БИАД-С” 
ще поеме ремонта на два 
дома:

� Дом за деца с ум-
ствена изостаналост - с. 

Видраре, Правец, Софий-
ска област - ще бъде сме-
нена дограмата и ремон-
тирана столовата, внесен 
е и проект в общината за 

изграждане на обект тип 
затворен дом;

� Дом за деца ,лишени 
от родителска грижа I–
ХII клас – Дом „Българка”, 
Стара Загора – преведена 
е сума за подмяна на отоп-
лителната инсталация.

4. Областно предста-

вителство Бургас, чрез 

фирма „Мидия” АД  са 
извършили предсрочно ре-
монта на:

� Дом за деца, лише-
ни от родителска грижа 
– предучилищна възраст – 
„Щурче”, гр. Средец, Бур-
гаска област – за 35 хил. 
лв;

� предаден в експло-
атация детски парк в 
морската градина на гр. 
Бургас, средствата са в 
размер на 150 хил. лв.

5. Камара на строите-

лите – администрация – 
направен е превод на 5000 

лв. за монтажа на дет-
ската площадка за Дом за 
младежи с умствена изо-
станалост – с. Простор-

но, Разград – по техните 
конкретни нужди.

6. „Крис- МТ” ООД, гр. 
Мадан – финансова помощ 
от 1000 лв. за Дом за деца, 
лишени от родителски 
грижи „Катя Ванчева”, с. 
Широка лъка, Смолянска 
област.

7. Областно предста-

вителство Кюстендил 
- строителните фирми са 
събрали 2000 лв. и е дого-
ворен ремонт на Дом за 
деца, лишени от родител-
ски грижи „Хисарлъка” – 
гр. Кюстендил - поправка 
на парното и бояджийски 
работи.

8. ГБС АД приключиха 
ремонти на 3 дома в стра-
ната:

� Детски дом „Христо 
Ботев” – София, кв. Горна 
баня на стойност 43 870 
лв. – обновяване на сани-
тарни възли, подновяване 
на ВиК мрежата, ремонт 
на компютърната зала и 
обзавеждане, ремонт на 
ел.-инсталациите, дарени 
16 телевизора;

Както и инвестиции 
за: 

� Дом за деца с ум-
ствена изостаналост „Св. 
Магдалина” – с. Рудник, Ва-
рна;

� Дом за деца, лишени 
от родителски грижи - 
„Райна Гатева” – Русе.

9. Фирма „Хелиос-Ме-

талург” ООД , ремонт на 
Дом за деца, лишени от ро-

дителски грижи - с. Зеле-

никово, общ. Брезово, обл. 
Пловдив - възстановяване 
на мозайките, боядисване 
и ремонт на дограмата, 
фаянс и окачен таван.

10. „Стройкомерс-ТТ”  
ЕООД , гр. Търговище - 
Дом за деца с умствена 

изостаналост в с. Стра-

жа – ремонт на 3 трапеза-
рии-кухни и 6 спални поме-
щения, както и саниране 
на санитарните възли на 
обща стойност 18 864,9 
лв.

1 1.  Ф и р м и т е  „ Ге -

острой Попово” ООД,  
 „Антола” АД и „Стройко 
СС” ООД са извършили 

ремонтни работи на са-
нитарните помещения в 
Дома за деца, лишени от 
родителски грижи, в гр. 

Попово, на обща стой-

ност 3981,47 лв.
12. „Лисец” ЕООД – гр. 

Омуртаг, има договоре-
ност за извършване при 
поискване на ремонтни 
работи в Дом за деца без 
родителска грижа, гр. 
Омуртаг.

13. „Енемона” АД, Коз-

лодуй 

� Дом за деца, лише-
ни от родителски грижи 
„Цветко Сълковски”, общи-
на Борован, област Враца 
– извършени са СМР за въ-
трешни ремонти на стой-
ност 17716,45 лв. с ДДС, 
както и договори на стой-
ност  269780,81 лв. с ДДС; 

� Дом за деца, лише-
ни от родителски грижи 
„Детски свят”, с. Галатин, 
община Криводол, област 
Враца – изпълнени СМР по 
договор на стойност – 301 

448,09 лв. с ДДС.
1 4 .  „ Гл о с а ” 

ЕООД, София – пое-
ма надзора на стро-
ителството на за-
щитено жилище в 
с. Видраре, Правец, 
по инициатива на 
Гръцкото посол-
ство в България.

15. Във връзка 
с коледните и но-
вогодишните праз-
ници ОП на КСБ – 

Видин, дари на Дом 
за деца, лишени от 
родителска грижа 
"Надежда", гр. Бе-
лоградчик, два броя 
компютърни конфи-
гурации, състоящи 
се от компютър, 
монитор, клавиату-
ра и мишка на обща 
стойност 1640 лв.
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За да се справи с глобалната криза, ОП-Плевен 
обединява усилията с властта

За обединяване  на 
усилията с държавните 
и местните органи на 
властта и за съчетаване 
на интересите в полза на 
обществото се договори 
ръководството на ОП-
Плевен на кръгла маса по 
проблемите в строител-
ния сектор в условията 
на финансовата криза. 
Форумът се проведе по 
инициатива на предста-
вителството, като на 
поканата се отзоваха на-
родните представители 
Васил Антонов и Румен Пе-
тков, областният управи-
тел Цветко Цветков, зам.-
кметът по строителство 
на община Плевен – Огнян 
Цанев, кметът на община 
Никопол Валери Желязков 
и др. 

Председателят на ОП 
на КСБ - инж. Маринова, 
направи кратка характе-
ристика на състоянието 

на строителния сектор в 
момента, на отражението 
на световната финансова 
криза, както и на набе-
лязаните мерки на ниво 
областно представител-
ство за намаляване ней-
ното негативно влияние. 
Цитирани бяха конкретни 
законови разпоредби, кои-
то в условията на финан-
сова криза допълнително 
затрудняват дейността 
на строителния бизнес 
като данък печалба, кой-
то се изплаща авансово 
на база данни от предход-
ната година, както и за-
трудненията с възстано-
вяването на ДДС. 

В  заключение инж. 
Маринова отбеляза, че 
за регион Плевен строи-
телните фирми, които са 
официално регистрирани 
в ЦПРС, са повече от 108 
на брой и те със своя по-
тенциал заслужават и 
очакват подкрепата на 
държавата и местното 
самоуправление за преодо-

ляване на последиците от 
финансовата криза. 

Прочетено бе и обръ-
щение на председателя на 
КСБ инж. Симеон Пешов. 

Народният представи-
тел Румен Петков увери 
присъстващите строи-
тели за грижите на пра-
вителството за сектора, 

цитирани бяха взетите 
мерки от правителство-
то, както и обектите в 
областта, които ще се 
изградят с инвестиции, 

осигурени от държавата. 
За успешно преодоляване 
на кризата той препоръча 
обединяване на усилията 
на строителите с проек-
танти и общински ръко-
водства за разработване, 
координиране и успешно 
реализиране на инвести-
ционните проекти, финан-
сирани от Структурните 
фондове на ЕС. В тази 
насока областният упра-
вител Цветко Цветков 
препоръча обединяване 
на местните строителни 
фирми в консорциуми за 
преодоляване конкуренци-
ята на чуждестранните 
фирми, тъй като по-голя-
ма част от инвестицион-
ните проекти по европей-
ските програми изискват 
изпълнението им от фирми 
с голям потенциал. Такива 
ще са условията за все-
ки стратегически обект, 
например за АЕЦ „Белене”, 
на който местните стро-
ители разчитат в голяма 
степен.

Николинка Стоянова

Гуруто на геологията -  
проф. Гео, гони век

Проф. Гео, така нарича-
ха всички гуруто на бъл-
гарската геология проф. 
Георги Стефанов, който 
тържествено чества своя 
90-годишен юбилей. В пре-
тъпканата голяма зала на 
УАСГ се събраха стотици 
приятели на професора, за 

да засвидетелстват обич 
и уважение към личност-
та и делото му. 

Един от най-ценните 
подаръци, който получи 
Гео, бе новината за поред-
ното отличие, с което го 
удостои управителният 
съвет на Сдружението на 
пътните инженери и кон-
султанти. От миналата 
седмица Стефанов е поче-

тен член на сдружението. 
От името на всички 

строители на България 
председателят на Кама-
рата инж. Симеон Пешов 
пожела много здраве на 
юбиляря, а на всички ос-
танали - на 90 години да 
имат неговата чиста 
мисъл, за да могат да го 
почетат и на 120-ия му 
рожден ден.

„Имал съм шанс да ра-
ботя в Научно-техниче-
ските съюзи, където Гео 
внасяше яснота на науч-
ната мисъл и респект на 
чистото поведение. Проф. 
Стефанов е един от пле-
ядата български препода-
ватели и учени, остави-
ли виенските изкушения 
и дошли да възпитават 
млади, нови инженери с 

голямо родолюбие и жела-
ние. Набързо изчислих, че 
над 5000 строителни ин-
женери са се докосвали до 
Гео през годините, когато 
той е строил грамадните 
инфраструктурни проек-
ти на България и е пре-
подавал на младите. Със 
строителството на голе-
мите язовири и каскади на 
България той е доказал на 

практика, че ние, българи-
те, можем да строим без 
чужди консултанти, без 
чужди професори”, каза 
Симеон Пешов. 

Проф. Гео получи позд-
равителни адреси от 
всички министерства и 
висши технически универ-
ситети. 

Честита годишнина и 
здраве и от в. „Строител”!

ВИЗИТКА

Георги Стефанов е роден през 1919 г. в рода на 
Петър Бонев, ръководител на Априлското въстание 
в Перущица. От малък живее във Виена, откъдето 
е майка му и където баща му е бил студент. През  
1942 г.  завършва Виенската политехника. През 1993 
г. по случай 50-годишнината на випуска получава злат-
на диплома. Пак там става доктор хонорис кауза.

Бил е председател на НТС, носител на златна 
значка. Носител на отличие за построяване на НДК 
и всички отличия на УАСГ. 

През 1957 г. е учредил дружество по земна меха-
ника и геоинженерство, на което и днес е почетен 
председател. Почетен доктор на техническите нау-
ки на Техническия университет. 

През 1953 г. става доцент с въвеждането на ме-
тод за отчитане на границите за протичане на поч-
ви. Методът е въведен във всички социалистически 
страни. Тогава е само на 34 години.

Следващите 13 години са посветени на Минно-
геоложкия институт, където създава катедра, ста-
ва зам.-ректор и професор през 1960 г.

До 1986 г. работи като ръководител земна меха-
ника в УАСГ, създател и ръководител на научноизсле-
дователския сектор. Създател и главен редактор е 
на годишника на университета. Създател и на след-
дипломното обучение. 

И в момента чете лекции на студенти от нем-
скоезичното обучение. От своите 90 години 55 по-
свещава на науката, за което е носител на орден 
„Кирил и Методий”. Автор е на няколко книги и 120 
приложни доклада.

Елица Илчева

Снимка Камен Влахов
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Господин Петров, раз-

кажете повече за „Оми-

крон” АД. Кога вашата 

лична история започва да 

съвпада с историята на 

„Омикрон”?

В частния бизнес съм 
от 1994 г. и оттогава съм 
свързан с „Омикрон”. За-
почнахме с инвеститор-
ски контрол и надзор на 
строителни обекти. Пър-
вият обект, който напра-
вихме в сектора на висо-
кото строителство, беше 
Бизнес център „България 
2000” в София. След това 
се заехме с реализиране на 
проекта на Световната 
банка и българското пра-
вителство, който беше за 
ликвидиране на щетите от 
действието и бездейст-
вието на държавата до 
приватизацията в „Асарел 
Медет” АД. За мен този 
проект беше ценен с лошия 
пример за човешката наме-
са сред природата – видях 
с очите си какво човекът е 
направил и какво трябва да 
възстанови и колко трудно 
природата се възстановя-
ва. След проекта в Панагю-
рище фирмата ни се завър-
на в сферата на високото 
строителство и линейни-
те обекти. Изпълнили сме 
сградата, в която се нами-
ра офисът на фирмата ни 
в момента – на ул. „Искър”, 
63. В момента изграждаме 
много голям обект на ъгъ-
ла на ул. „Искър” и ул. „Пана-
йот Волов”. За първи път се 
сблъскахме с укрепване на 
дълбок изкоп - 7,8 м, като 
проектант на укрепител-
ните работи е фирмата, 
ръководена от проф. д-р 
инж. Добрин Денев, насто-
ящия ректор на УАСГ. В мо-
мента изпълняваме линейни 
обекти от инфраструкту-
рата в няколко населени 
места, първото от тях 
беше с. Виево, Смолянска 
област – труден проект, 
от чието изпълнение съм 
много удовлетворен. Рабо-
тим и в Грозден, Сунгурлар-
ска община, обект, който 
изпълняваме за първи път. 
Неотдавна завършихме 
работата си по училище в 
община Оряхово, което пус-
нахме предсрочно. За нас е 
предизвикателство да из-
пълним поръчката по-рано 
от заявените срокове. 

Промени ли се вашата 

работа в условията на 

криза?

Мисля, че нашето спа-
сение ще дойде, ако дър-
жавата инвестира в ин-
фраструктура, защото 
България има лоша инфра-
структура. Ако страната 
ни започне да създава пове-
че работа в областта на 
инфраструктурата и ако 
започнат да се създават 
възможности за хората да 
се обучат и да работят в 
тази сфера, може би кри-
зата за нас няма да бъде 
толкова страшна. 

 Кризата в България те-

първа ще се прояви такава, 
каквато я видях в Испания, 
в Германия и в целия запа-
ден свят. Ние мислехме, 
че тук кризата ще ни се 
размине. Дай боже, ЕС да 
не спре проектите ни, но 
по-добре ще бъде, ако ние 
започнем да правим по-ка-
чествени продукти. 

Никога не съм изпитвал 
носталгия по миналото, 
но се случи така, че ние 
загубихме обучените ра-
ботници и не разполагаме 
с ръководен персонал на 
средно ниво. Нямаме т.нар. 
майстори – хората, които 
ползваме, са към 55–60 го-
дини, учили преди 25 години 
поне. Мога да кажа, че поч-
ти всички майстори, които 

са между 30 и 45 години в 
момента, са самоуки. 

Не знам защо законът 
позволи да има идеен, тех-
нически и работен проект. 
За мен това е първият го-
лям проблем при проектира-
нето. Ако проектирането 
беше двуфазно – с идеен 
и работен проект, тогава 
щяхме да получаваме много 
детайли и работниците ня-
маше да се чудят какво да 
мислят и как да осъщест-
вят тези проекти. За съжа-
ление нито един от стро-
ителите ни не получава 
детайлни решения за това, 
което прави. А работници-
те ни, ако не са обучени и 
нямат опит, правят какво-
то им хрумне. Естествено, 
че за създалото се положе-
ние не мога да обвинявам 
само проектантите. Мно-
го от нас, строителите и 
инвеститорите, в желани-
ето си да намалят рязко 
цената на строителния 
продукт стигат дотам, че 
правят много компромиси. 

Не съм голям оптимист 
по отношение на бързото 
излизане на България от 
кризата. Надявам се с фи-
нансирането, което идва 
от ЕС, да не усетим дъно-
то. Участието ни по евро-
пейски проекти е просто 
задължително, защото 
трябва да се изпълнят ев-
ростандартите, от една 
страна. От друга – това е 
добре за нас, защото ком-
пенсираме загубите. 

Но има много фирми, 

които работят по пра-

вилата и продуктите на 

техния труд може да бъ-

дат показани... Тези фир-

ми са в състава на КСБ, в 

която участвате и вие. 

Какви са вашите впечат-

ления от рабо-

тата на Кама-

рата – доволен 

ли сте от по-

стигнатото? 

Да, разбира 
се, старая се 
да се сравнявам 
с големите в 
бранша: „Глав-
болгарстрой”, 
„Балканстрой”, 
„Галчев инжене-
ринг”, пловдив-
ските фирми, 
„Сиенит”, „Пла-
некс”, „Енемона”, 
монтажните 
фирми на Георги 
Емилов, Стамен 
Петров и други-
те колеги. Те ме 
впечатляват и 
с начина си на 

работа, и с добрата под-
готовка на своите работ-
ници. Компаниите, които 
изброих, натрупаха опит и 
умения и съумяха да се усъ-
вършенстват в годините 
на прехода. 

Що се отнася до Кама-
рата, аз съм горд с това, 
което се постигна през 
последните години. Много 
съм доволен, че ръковод-
ството на Камарата е в 
добри ръце – управляват 
я балансирани хора, които 
съм сигурен, че ще дове-
дат започнатото докрай. 
Радвам се, че и аз участвах 
в КСБ през последните де-

сет години. Инж. Симеон 
Пешов и доц. Георги Линков 
са фигури, за които ще се 
говори един ден. Смятам, 
че през последните години 
се постигна изключително 
много. Много неща се слу-
чиха, но само Регистърът 
е достатъчен, за да стане 
ясно какво е постигнато. 
Като член на Управител-
ния съвет на КСБ и като 
строител, споделям своята 
радост. Малко световни 
строителни камари могат 
да се похвалят с такива 
резултати. Затова сега си 
мечтая Камарата скоро да 
има достойна сграда, в ко-
ято да работи. 

Камарата трябва да 
популяризира новите стан-
дарти и новите изисквания, 
които влизат от ЕС, но не 
се обявяват масово, а оти-
ват в институти, консул-

тантски къщи 
и фирми. За нас, 
строителите, 
е важно всич-
ки строителни 
стандарти, ко-
ито влизат от 
ЕС, Камарата да 
ги превежда и да 

ги качва на своя сайт. Нека 
членовете на КСБ да могат 
да имат достъп, да ги кон-
сумират, да участват и да 
създават своята страте-
гия във връзка с тях. Нека 
не се чака сертификация 
и какво ли не още. Важно е 
при нас информацията да 
пристига поднесена по най-
подходящия начин. Твърде 
много нови неща влизат в 
строителството и ние ги 
научаваме чрез тези, които 
искат да ни ги продадат. 
Смятам, че Камарата може 
да направи това за строи-
телите. 

Страхувате ли се от 

конкуренцията, помага ли 

ви тя?

Не, разбира се. Не мога 
да се страхувам от някого, 
който ми помага да се боря. 
Такъв е случаят с конкурен-
цията.

Истинският конкурент 
е този, който работи при 
равни условия с мен. Не-
лоялната конкуренция не 
е конкуренция, тя просто 
е нечестна игра. Аз не се 
страхувам от колегите, 
които са на моето ниво, 
моята цел е да бъда като 
големите в бранша. 

Неотдавна бях в тур-
ските заводи на „Форд”. 
Впечатлих се, че там на 
големи снимки бяха лицата 
на най-добрите работници 
за последните 5 дни. Това 
страхотно мотивира хо-
рата да работят. Всеки 
ден окачват нова снимка, 
на онзи, който е постигнал 
най-добра производител-
ност. Смятам, че ние в 
КСБ също можем да имаме 

подобни инициативи. Ста-
рите майстори използва-
ха по-малко технически 
средства и влагаха пове-
че физически усилия. Сега 
има всичко на пазара, но не 
можем да кажем, че имаме 
старото качество. Навре-
мето нашите работници 
се търсеха в цял свят и 
бяха едни от най-можещи-
те и знаещите във всяко 
едно отношение. Новите 
работници рядко са та-
кива. Проблемът е, че във 
времето на прехода изгуби-
хме хубавите неща, които 
умеехме. Сега се опитваме 
да се върнем към добрите 
стари традиции на работа, 
но е трудно. Правим го и с 
външна помощ... 

Смятате ли, че ев-

ропейските стандарти 

навлизат в българското 

строителство с нужните 

темпове?

Аз смятам, че българ-
ските строители изнасяха 
своя опит и много от нови-
те и модерни строителни 
практики са свързани с 
родния опит. Всичко ново 
е добре забравено старо. 
Смятам, че в България и 
преди имаше добри стан-
дарти. Винаги ние сме ко-
пирали от Запада, но и Ев-
ропа е гледала от нас. За 
нас в момента има нещо 
много важно – европейски-
те стандарти трябва да 
се спазват и с тях тряб-
ва да се съобразяваме. За 
строителите е важно да 
са информирани преди да-
тата, в която те влизат 
в сила. 

Истинският проблем 
според мен за строители-
те е липсата на система 
за обучение в професионал-
ните училища. Това е голям 
проблем и пропуск. Няма 
какво да чакаме – трябва 
да организираме обучени-
ето на учениците и да им 
осигурим практика. Зато-
ва смятам, че обучението 
трябва да бъде свързано с 
практиката и нашите про-
ектанти трябва да гледат 
как да направят нещо на 
самия обект. Смятам, че 
КСБ може да помогне много 
за реформата в професио-
налното обучение. 

Надявам се скоро да ор-
ганизираме нова секция за 
охрана на труда. 

Какъв мениджър сте 

вие?

Нетърпелив и нервен. 
Опитвам се да бъда спра-
ведлив, но си оставам мно-
го амбициозен и претенци-
озен - нямам жал към себе 
си, но не жаля и другите. 
Според мен мениджърите 
трябва да са способни да 
поемат отговорност, да 
знаят какво да направят 
във всеки момент. Забеля-
зал съм особена черта при 
част от хората – бягат от 
всичко, което е свързано с 
вземане на решения. Да, 
вярно е, че не всички могат 
да бъдат ръководители. 
Това, което се старая да 
не забравям, е винаги да 
помня откъде съм тръгнал. 
Старая се да уважавам по-
ложения труд, защото ра-
ботата на никого не тряб-
ва да бъде подценявана. 
Обичам да работя с млади 
хора, но се дразня от това, 
че младите хора искат да 
имат всичко на мига. За да 
си добър мениджър, трябва 
да си уравновесен, спокоен, 
да чуваш критиката и да 
позволяваш на другите да 
работят спокойно, както 
и променяйки себе си, да се 
опиташ да промениш и све-
та около теб, естествено, 
към по-добро.

Какво ще пожелаете на 

в. „Строител“?

На  наши я  вестник 
„Строител“ пожелавам да 
бъде чакан с нетърпение и  
желан и в останалия, извън 
строителите, свят.

КСБ е на световно ниво
Дария Захариева

Интервю с Михаил Петров, изпълнителен директор на „Омикрон” АД и член на УС на КСБ

Михаил Петров 
е роден преди 54 
години. Учил е 3 
години в Английската 
гимназия в Пловдив, но 
завършва Първа мъжка 
гимназия в София. 
Завършва Минно-
геоложкия институт 
и аспирантура 
„Проветряване на 
минни изработки с 
инжектори и сгъстен 
въздух на опасните 
на газ и прах места”, 
след което е научен 
сътрудник в МГУ, а 
по-късно и началник 
административно 
управление на БНБ. От 
1 септември 1993 г. 
е в частния сектор. 
След тази дата става 
последователно 
заместник-управител 
на „Омикрон” АД 
и изпълнителен 
директор на 
компанията, а от 
2000 г. е едноличен 
собственик на 
дружеството, 
като притежава 
мажоритарния пакет 
от акциите. 

Мото: За да свършите своята житейска 
работа, трябва да сте честни със себе си 
и да започнете още сега.

Загубихме обучените 
работници и не 
разполагаме с 
ръководен персонал 
на средно ниво.

Ръководството на Камарата е в добри ръце 
– управляват я балансирани хора, които 
съм сигурен, че ще доведат започнатото 
докрай.

Снимка Камен Влахов



Г-н Стоянов, какво е 

характерно за дейност-

та на Областното пред-

ставителство на Кама-

рата на строителите в 

Старопрестолния град? 

Разкажете повече за дей-

ността си. Какво плани-

рате занапред?

С влизането в сила на 
Закона за строителната 
камара от края на 2006 г. 
тази организация зае со-
лидно място, каквото подо-
бава на такава браншова 
структура. Законът ре-
гламентира работата на 
Централния професиона-
лен регистър. Според мен 
това е едно от най-големи-
те постижения, а именно, 
да се види коя фирма каква 
е, какъв е капацитетът й, 
нейните възможности и 
история.

В Областното пред-
ставителство на Камара-
та на строителите - Ве-
лико Търново, членуват 80 
фирми, а 158 са вписаните 
в регистъра. Характер-
но за нашето Областно 
представителство е, че в 
началото на всяка година 
то гласува план-програ-
ма, която е съгласувана 
с централните структу-
ри. Поставяме си задачи 
в различни сфери. Смело 
мога да заявя, че в голяма-
та си част ги изпълняваме. 
Контактуваме на местно 
ниво с общинските админи-
страции. Тази информация 
поднасяме на нашите фир-
ми, за да им бъде от полза. 
Целта е те да са макси-
мално запознати с инвес-
тиционните намерения и 
програми на общините и 
да се възползват от това 
при участие в търговете.

Каква според вас е 

пряката полза за фирми-

те от членството им в 

Камарата?

Пряката полза е, че 
фирмите получават инфор-
мацията, без да им се нала-
га всяка една от тях да си 
я набавя самостоятелно. 
Подавали сме винаги ръка 
на фирмите, които искат 
да правят презентации на 
строителните материали, 
които произвеждат. Цел-
та е да се прави широко 
представяне, и фирмите, 
и който имат интерес - да 
се възползват от техни-
те продукти. Мога да дам 
един пример за добре орга-
низирано мероприятие: по-
сещение на строителното 
изложение в Истанбул. Ско-
ро оттам се завърна наша 
група от 30 души. Това 
изцяло беше организирано 
от местното Областно 
представителство и все-
ки, който имаше интерес 

да посети това изложение 
в Турция, го направи. 

Занимавате ли се с 

благотворителна дей-

ност?

Да, осъществяваме 
проекти в тази насока. 
Всяка година имаме по 
една или две инициативи. 
Например през миналата 
година направихме запит-
ване до местния клон на 
историческия музей, с ко-
ето искахме да уточним 
какви са най-неотложните 
им нужди. Отговориха ни, 
че е необходим нов покрив 
на мястото, където е има-
ло пещ за производство на 
тухли за построяването 
на църквата „Св. Димитър” 
във Велико Търново. Този 
покрив беше изграден като 
дарение от Областното 
представителство. Дру-
га наша благотворителна 
инициатива е свързана с 
образованието. Вече тре-
та година, в чест на Деня 

на строителя, който е на 
26 октомври – Димитров-
ден, подпомагаме един 
ученик от местния строи-
телен техникум, който се 
справя отлично с учебния 
материал и има нужда от 
помощ. Даваме стипендия 
в размер на 600 лв. годиш-
но, или по 50 лв. на месец. 

През 2008 г. в Търново 

във връзка с честването 
на Деня на независимост-
та - 22 септември, на хъл-
ма Царевец беше изградена 
т.нар. сцена на вековете. 
Тя остана за общината и 
всяка година на този праз-
ник ще се използва. 

След влизането в сила 
на закона изградихме офис 
на регистъра и отделно 
офис на Областното пред-
ставителство на Строи-
телната камара. Това дава 
възможност на всеки, кой-
то има нужда от информа-
ция, свързана с регистъра 
и с нашите инициативи, да 
я получи оттам. 

Какви трудности сре-

щате във всекидневната 

си работа? Какви са пре-

дизвикателствата пред 

вас?

Трудностите са много. 
От края на 2008 г. се усе-
ща сериозна стагнация в 
нашия сектор. Липсата на 
финанси блокира много про-
екти и фирмите като цяло 
изпитват сериозен глад за 
работа. Жилищното стро-
ителство почти напълно е 

блокирано. В промишлено-
то строителство продъл-
жават да се изпълняват 
обекти, които имат осигу-
рено финансиране, но като 
цяло застоят е голям. Мо-
жем да излезем от трудна-
та ситуация чрез изпълне-
ние на инфраструктурни и 
обществени обекти като 
ремонти на училища, чита-
лища, болници и т.н. Това 
ще помогне на фирмите да 
запазят работните места 
и позициите си. 

Какво е положението 

с човешките ресурси в 

строителните фирми? 

Достатъчно квалифици-

рани ли са кадрите ви? 

Има ли сериозни съкраще-

ния на работна ръка?

Има съкращения на 
работна ръка, макар че 
фирмите правят всичко 
възможно това да е в ми-
нимална степен. Ако обаче 
нещата продължават да 
се развиват така, ще се 
наложи да се правят все 
повече съкращения. Ос-
вобождават се хората с 
най-ниска квалификация, а  
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КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

По думите на проф. 
Иван Харалампиев, бивш 
ректор на Великотърнов-
ския университет, няма 
друг град в България, в 
който да преподаваш ис-
тория и да показваш през 
прозореца. И наистина, 
едва ли има друго място, 
в което толкова осеза-
емо да се усеща духът на 
предците ни. Градът изо-
билства от исторически 
забележителности. Сред 
тях безспорен фаворит 
е крепостта Царевец, но 
не по-малко значими са и 
храм-паметникът „Св. 40 
мъченици”, църквата „Св. 
Димитър”, Самоводската 
чаршия и улица „Гурко”, ко-
ято се вие успоредно на 
река Янтра и сякаш от-

вежда към Възраждането 
с неговата неповтори-
ма архитектура. Всичко 
това ме накара още в на-
чалото на разговора ми 

със Стоян Стоянов да го 
попитам как се съвместя-
ва изобилието от истори-
чески забележителности 
с новото строителство 

и въобще с новия облик на 
града. „Търново наистина 
е с много богата исто-
рия, която дава отраже-
ние и върху нашия бранш. 

В Стария град има спе-
цифични и много строги 
изисквания относно това 
как да се извършва строи-
телството”, обясни пред-
седателят на ОП-Велико 
Търново. 

„Градът ни се харак-
теризира със силно раз-
вит туризъм, при това 
през всички сезони, ко-
ето води до финансови 
постъпления, но прово-
кира както нуждата от 
строителство, така и 
от модернизация на ин-
фраструктурата. Като 
география нашият град 
е почти в центъра на 
България. Еднакво отда-
лечени сме и от София, 
и от Варна. Всичко това 
помага за развитието на 
града. До началото на 
финансовата криза по-

стъпленията бяха сери-
озни. Това важи особено 
за жилищното строител-
ство. Допреди година-две 
Велико Търново беше на 
едно от първите мес-
та по строителство на 
апартаменти на глава 
от населението. Сери-
озен интерес има и към 
промишленото строи-
телство”, добави Сто-
янов. По думите му има 
обекти, значими за Ве-
лико Търново, които и в 
момента, въпреки криза-
та, продължават да се 
изграждат. Според него 
това се дължи на много 
фактори, но най-вече на 
това, че Велико Търново 
се намира на кръстопът, 
което обуславя изграж-
дането на големи инфра-
структурни обекти. 

Мариана Корчакова

Стоян Стоянов е 
роден е в с. Кесарево, 
община Стражица, 
Великотърновска 
област през 1960 
г. Завършил е 
Строителния 
техникум във Велико 
Търново. Трудовия 
си стаж започва в 
„Агрострой”. От 1991 
г. е в частния бизнес. 
Тогава е създадена 
и фирма „Стима” 
ООД. Предметът 
й на дейност 
включва жилищно 
и промишлено 
строителство, 
проектиране, 
инвестиционна 
дейност. 
Дружеството 
участва и в още 
няколко фирми, 
едната от които е 
„Мизия 2000” ООД, 
която се занимава 
с производство на 
тухли и керамични 
изделия. Произвежда 
и негасена вар в 
с. Самоводене.
Председател е 
на Областното 
представителство 
на Камарата на 
строителите – Велико 
Търново от 2007 г. 

Старата столица се обновява

Стоян Стоянов, председател на ОП - Велико Търново: 

Можем да излезем от трудната ситуация чрез 
изпълнение на инфраструктурни и обществени обекти
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Дружеството има следния 
предмет на дейност: строи-
телство, ремонт и поддържане 
на пътища и пътни съоръже-
ния, проектиране, научноизсле-
дователска, инженерингова и 
търговска дейност; всички 
видове услуги със строителна 
техника.

„Пътни строежи - Велико 
Търново" ЕАД е построило мно-
го пътища и пътни съоръжения 
на територията на почти цяла 
Северна България. По-големите 
от тях са: Микре–Севлиево - 46 
км; Велико Търново–Антоново - 
58 км; обходен път на гр. Велико 
Търново – 4,5 км; обходен път на 
гр. Ловеч - 6 км; обходен път на 
гр. Габрово - 6 км; обходен път 
на гр. Дебелец - 4 км; обходен 

път на гр. Килифарево - 4 км, 
също и южен пътен възел на Ве-
лико Търново - едно от най-голе-
мите транспортни съоръжения 
на Балканския полуостров - 7 км.

Д р у -

жество-

то  раз -

полага с:

� 
е л и т е н 
колектив 
о т  и н -
женери и 
техниче-
ски кадри, 
способни 
д а  и з -
вършват 
с т р о и -
телство 

и проектиране 
на най-слож-
ни технически 
съоръжения в 
пътното стро-
ителство;

�  акреди-
тирана стро-
ителна лабо-
р а т о р и я  з а 
изпитване на 
материали за 
насипи, пътни 
основи и асфал-
тови покрития;

�  три ас-
фалтови бази в 
селата Шере-
метя, Русаля и 

Хотница;
� собствена ремонтна база 

в с. Леденик;
�  специализирана път-

ностроителна техника. 

НА ФОКУС:

Дейността на „МАТЕКО" 
АД - Горна Оряховица, е насо-
чена главно към изпълнение на 
строително-монтажни работи 
и участие в търгове за стро-
ителство на средни и големи 
обекти като главен изпълни-
тел и подизпълнител. 

Предметът му на дейност 
включва проектиране, стро-
ителство, производство на 
строителни продукти – доба-
въчни материали за бетон, бе-
тонови разтвори, арматурни 
заготовки, стоманобетонни 
конструкции и изделия и др., 
транспортна дейност и услуги 
със строителна механизация. 
Годишният оборот на друже-

ството за 2008 г. е 23 млн. лв. 
С осигурените поръчки и га-
рантирани строителни работи 
през тази година се очакват 
постъпления за около 30 млн. лв.

В момента дружеството 
работи на три строителни 
площадки – в градовете София, 
Плевен и Велико Търново. В град 
София от 2007 г. се изгражда 
обект „Резиденшъл Парк София”- 
комплекс с разгъната застрое-
на площ жилищна част 194 хил. 
м2. От ноември 2008 г. фирма-
та изпълнява грубия строеж на 
МОЛ - Плевен, а от март 2009 г. 
е главен изпълнител на търгов-
ски център „Технополис - Явор” 
- Велико Търново.

„Матеко” АД – Горна 
Оряховица

„Пътни строежи” ЕАД – Велико 
Търново

високоспециализираните 
кадри се запазват. В този 
ред на мисли смятам, че 
все пак кризата може да ни 
научи и на хубави неща. А 
именно - да си преразгледа-
ме организацията на рабо-
та и подбора на кадрите. 
Според мен в резултат от 
кризата ще остане само 
ядрото, гръбнакът от про-
фесионалисти във фирми-
те, което ще ги направи 
по-устойчиви занапред.

Активна ли е община 

Велико Търново по отно-

шение на Европейските 

програми? Работите ли 

по проекти, финанси-

рани от европейските 

фондове?

Община Велико Търново 
е много активна. Каквото 
зависи от нея, тя го прави, 
но процедурата като цяло 
е тромава и проектите 
се бавят. Не само Велико 
Търново, но и останалите 
общини в нашата област 
работят сериозно в тази 
област. Има само една 
програма, по която ние – 
строителните фирми, мо-
жем да участваме самос-
тоятелно, и тя е свързана 
със закупуване на техника. 
По отношение на всички 
други програми кандидат-
стват общините. Про-
ектите се одобряват на 
централно ниво и тогава 
се обявяват търговете, 
в които ние участваме. 
Има още една възможност 

за нас – публично-частно-
то партньорство, но там 
трябва да имаш конкретно 
и обосновано предложение.

Знам, че фирма „Сти-

ма” е строила и в Гер-

мания. Защо преуста-

новихте дейността си 

там?

Да,  действително 
строихме, но вече не. 
Причината е, че условия-
та, при които работехме 
там, бяха неизгодни за 
нас. Много от големите 
български фирми също се 
отказаха. Нямам предвид 
изискванията за качест-
во, а всякакви други усло-
вия, които ни поставяха. 
Мога да кажа, че техни-
те работници не бяха по-
добри от нашите. Като 
цяло българските стро-
ителни работници са на 
много високо професио-
нално ниво, дори поста-
вени в техните условия, 
те се справят много до-

бре. Това е така, защото 
при тях технологията е 
завършен процес, там се 

работи лесно.

Какво имате предвид, 

като казва-

те, че в Гер-

мания тех-

н о ло г и я т а 

е завършен 

процес и че 

там се рабо-

ти лесно?

Тя х н о т о 
с т р о и т е л -
ство е тех-
н о л о г и ч н о 
затворено . 
Имам пред-
вид следно-
то: там има 
инвеститор, 
който знае 
какво иска; 
има  проек -
тант, който 
знае как да го 
проектира, 
има и стро-
ител, който 
знае как да 
го направи. У 

нас често инвеститори-
те или нямат достатъч-
но пари, за да реализират 
намеренията си, или не са 
съвсем наясно точно как-
во искат. В Германия има 
много по-голямо детайли-
зиране на проектите. И 
за всеки строител там е 
по-лесно. Рядко възникват 
непредвидени проблеми. 
А у нас строителите, ко-
гато се захванат да из-
пълняват един проект, се 
сблъскват с редица про-
блеми, които трябва да 
се решават в процеса на 
работа.

Строителство без про-
блеми няма, дори в Герма-
ния. Но там те са много 
по-малко, строителят по-
лесно си върши работата и 
в крайна сметка изгражда 
един качествен продукт.

Строителството не 

е лека професия. Как се 

справяте с многобройни-

те задачи? Срещате ли 

подкрепа от близките си?

Категорично да. Имам 
чудесно семейство, което 
е най-голямата ми подкре-
па в моята дейност, за кое-
то им благодаря. Имам пре-
красна съпруга, която е до 
мен и в хубавите, и в труд-
ните моменти. Гордея се с 
двете си дъщери. Едната 
е на 28 години. Майка е на 
три деца. Щастлив дядо 
съм на три очарователни 
внучки. Другата ми дъще-
ря завърши УНСС в София 

и сега работи в една банка 
там. Гордея се с чудесното 
си семейство. 

Присъщи ли са ви та-

кива чисто мъжки ув-

лечения като футбол, 

коли? Имате ли интерес-

но хоби?

Моето хоби е ловът. 
Нашата дружинка е от с. 
Самоводене. Там съм на-
правил една база, която 
не е само за нас, с радост 
се ползва и от други хора. 
Удоволствието от лова е 
в контакта с природата и 
с хората, защото когато 
човек отиде на лов, той се 
отдалечава от всекиднев-
ните проблеми и се разто-
варва. По отношение на 
колите мога да кажа, че не 
държа колата ми да е скъпа 
и луксозна, а да е стабил-
на. Карам „Лексус” и БМВ. 
За мен най-важна е сигур-
ността, която дава авто-
мобилът.

Пожелайте си нещо 

за финал на нашия разго-

вор? 

На първо място же-
лая здраве както за мен, 
така и за близките и при-
ятелите ми. В професио-
нален план си пожелавам 
икономическата криза да 
отминава по-бързо. Да 
има достатъчно работа 
както за мен, така и за 
колегите ми, за да може 
строителният бранш да 
просперира.
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Започва кадастрално 
заснемане на пътищата 

Възложител Брой

договори

Столична община 162

Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) -
София

162

Министерство на здравеопазването (МЗ) 129

ТЕЦ „Марица - изток“ 2 ЕАД 122

Университетска национална специализирана болница за активно 
лечение (УНСБАЛ) „Света Екатерина“ ЕАД

75

Министерство на регионалното развитие и благоустройството 
(МРРБ)

75

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 74

Мини „Марица - изток“ ЕАД - Раднево 70

Национална агенция за приходите (НАП) 68

Министерство на отбраната (МО) 66

„ЕВН България Електроразпределение“ АД - Пловдив
(Старо наименование: „Електроразпределение Пловдив“ АД)

62

Община Варна 61

Община Плевен 60

Държавно ловно стопанство (ДЛС) - Витиня - Ботевград - Старо 
наименование - Държавна дивечовъдна станция (ДДС) „Витиня“ - 
Ботевград

59

Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови 
заболявания (СБАЛССЗ) ЕАД - София

57

Университет за национално и световно стопанство (УНСС) 52

Община Бургас 52

Университетска многопрофилна болница за активно лечение 
(УМБАЛ) „Свети Иван Рилски“ ЕАД - София

48

„Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) - Стара Загора“ 
ЕАД

45

„Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) - Русе“ АД 43

Военномедицинска академия (ВМА) 42

Национална агенция „Пътна инфраструктура“ (НАПИ) - (Старо наи-
менование - Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“) (ФРПИ)

38

Университетска многопрофилна болница за активно лечение
 (УМБАЛ) „Александровска“ ЕАД - София

38

„Електроенергиен системен оператор“ (ЕСО) ЕАД 38

Софийски университет (СУ) „Св. Климент Охридски“ 36

Възложители, сключили най-голям брой 

договори за обществени поръчки 

Източник: Агенция по обществени поръчки 

Строителният сектор пак е 
лидер в сключените договори 
за обществени поръчки

Според информация на 
Агенцията по обществени 
поръчки (АОП) и през 2009 
г. най-висока е стойност-
та на сключените догово-
ри с обект на поръчката 
в строителния сектор. 
Техният брой е 668. Об-
щата стойност на всич-
ки договори за ремонт и 
строителство, сключени 

от началото на годината, 
е близо 1,3 млрд. лв. без 
ДДС. 371 е броят на до-
говорите със стойност в 
диапазона от 100 хил. лв. 
до 1,8 млн. лв., тези, кои-
то са сключени в евро са 
3. Договорите със стой-
ност до 100 хил. лв. са 173, 
а големите (тези над 1,8 
млн. лв.) – 116. Тези данни 
засягат възлагането на 
поръчки не само по линия 
на европейските фондо-

ве, но и финансирани със 
средства от бюджета. 

В приложената табли-
ца са посочени възложи-
телите, класирани според 
броя на сключени договори 
през 2009 г. Класацията е 
оглавена от Столичната 
община и Националната 
компания „Железопътна 
инфраструктура” с равен 
брой сключени договори 
– 162, свързани предимно 
със строителство. 

Силвия  Радославова

Започва спешно ка-
дастрално заснемане на 
републиканските пъти-
ща. То се налага поради 
големия брой разминава-
ния, които експертите на 
НАПИ установяват в хода 
на проектирането между 
парцеларните планове по 

техническите проекти и 
кадастралната карта на 
България. Отстранява-
нето на разминаванията 
в картите и плановете е 
от ключово значение за 
качеството на пътните 
проекти, особено когато 
те са част от оператив-

ните програми на ЕС.
Заснемането е в ин-

терес и на бъдещите ин-
фраструктурни проекти, 
както и за обектите от 
републиканската пътна 
мрежа, които ще се уп-
равляват на концесионен 
принцип.

ЗА НАС

ОП „Конкурентоспособност“ накратко

Оперативна програма 
„Развитие на конкурен-
тоспособността на бъл-
гарската икономика” (ОП 
„Конкурентоспособност”) 
е основният програмен 
документ за изпълнение 
на политиката за иконо-
мическо и социално сбли-
жаване и за повишаване на 
конкурентоспособността 
на българската икономика. 
Програмата се финансира 
от структурните фондове 
на Европейския съюз, Евро-
пейския фонд за регионално 
развитие и от националния 
бюджет, а средствата, ко-
ито са заложени в нея, са 
около 1,1 млрд. евро. Целта 
на подкрепата в рамките 
на ОП „Конкурентоспосо-
бност” е да развие потен-
циала за конкурентно и 
ефективно производство 
и бизнес, да допринесе за 
увеличаване на икономиче-
ския ефект и да подпомогне 
необходимите структурни 
промени с оглед постига-
нето на устойчив напредък 
и приемливо сближаване в 
края на програмния период. 
За постигане на тези цели 
се предвижда подкрепа за 
развитие на производител-
ността на малките и сред-
ните предприятия, както 
и за развитие на иноваци-
ите и новите технологии 
и за подобряване на бизнес 
средата. Оперативната 
програма ще допринесе и 
за постигането на общи-
те за ЕС хоризонтални цели 
като опазване на околната 
среда, равни възможности 

и развитие на информаци-
онното общество. 

Оперативната про-
грама „Развитие на кон-
курентоспособността на 
българската икономика” е 
основана на пет приори-
тетни оси за програмен 
период 2007–2013 г.:

Приоритетна  ос  1 
„Развитие на икономика, 
базирана на знанието и 
иновационни дейности” 
е фокусирана върху под-
помагане развитието на 
научноизследователска и 
развойна дейност за и от 
предприятията с цел укреп-
ване на техния иновационен 
потенциал и изграждането 
на подходяща проиноватив-
на бизнес инфраструктура, 
която да укрепи връзката 
наука–бизнес. 

Приоритетна ос 2 „По-
вишаване ефективността 
на предприятията и разви-
тие на бизнес средата” по-
ставя акцент върху подкре-
па за микро-, малки и средни 
предприятия с потенциал 
за развитие, в които да се 
подпомага технологичното 
обновление и управлението 
на качеството, както и по-
добряване на консултант-
ските и информационните 
услуги, предоставяни на 
бизнеса, подобряване на 
енергийната ефективност 
в предприятията и насърча-
ване на бизнес коопериране-
то и свързването в мрежи.

Приоритетна ос 3 „Фи-
нансови инструменти за 
развитие на предприятия-
та” цели подобряване дос-
тъпа до капитал за разви-
тие на предприятията. 

Приоритетна ос 4 „Ук-

репване на международ-
ните пазарни позиции на 
българската икономика” 
цели подпомагане на ин-
вестиционната дейност, 
подобряване на експортния 
потенциал на национална-
та икономика и подкрепа на 
националната инфраструк-
тура по качеството. 

Приоритетна ос 5 „Тех-
ническа помощ” ще подпо-
мага управлението, изпъл-
нението, мониторинга и 
контрола на дейностите 
по ОП „Конкурентоспосо-
бност”, както и работата 
на Комитета за наблюде-
ние, включително и чрез 
провеждането на проучва-
ния и изследвания, необ-
ходими за изпълнението и 
оценката на ОП, както и 
на информационни кампа-
нии за осигуряване на про-
зрачност на дейностите 
по ОП. 

Подробна информация 
относно начините за канди-
датстване по различните 
приоритетни оси и изисква-
нията към потенциалните 
кандидати могат да бъдат 
открити в публикуваните 
Насоки за кандидатстване 
по приключилите до момен-
та процедури за предос-
тавяне на безвъзмездна 
помощ, на интернет стра-
ницата на управляващия ор-
ган – www.opcompetitiveness.
bg, а в следващия брой на 
вестник „Строител” очак-
вайте информация за това 
по какъв начин строител-
ните фирми в България мо-
гат да се възползват от 
програмата, за да бъдат 
по-ефективни и да оптими-
зират дейността си. 

Силвия  Радославова
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С участието на ма-
гистрати,  адвокати, 
журналисти и членове на 
неправителствени орга-
низации на 16 май 2009 
г. в заседателната зала 
на Бургаския свободен 
университет се прове-
де конференция на тема: 
„Предизвикателства пред 
българската правна сис-
тема и интегрирането й 
в европейското правно съ-
трудничество”.

Организатори на кон-
ференцията бяха Юриди-
чески клуб за укрепване и 
европейско развитие на 
съдебната система, Апе-
лативен съд-Бургас, Адми-
нистративен съд-Бургас, 
и сдружение „Журналисти 
срещу корупцията”. Моде-
ратор на форума бе Рене-
та Николова. 

Медийни партньори на 
събитието бяха в. „Стро-
ител”, в. „Труд”, сп. „Правен 
свят”.

Поздравления към учас-
тниците в конференци-
ята поднесоха гостите 
- областният управител 
на Бургас Любомир Панте-
леев, кметът на Община 
Бургас Димитър Николов, 
Ана Караиванова - главен 

инспектор на Инспектора-
та към ВСС, Иван Димов, 
член на ВСС, и др.

Събитието бе реализи-
рано с любезната подкре-
па на „Лукойл България”, 

„Победа” АД, Бургаския 
свободен университет и 
ЕТ „Глобус - Георги Василев 
2000”.

В приветствията си 
гостите, освен че поже-

лаха ползотворна 
работа на учас-
тниците, се спря-
ха на важността 
на подобни фо-
руми с оглед на 
стоящите за ре-
шаване пред съ-
дебната система 

пробле-
ми за ев-
р о п е й -
с к о т о 
и н т е г -
риране.

Председателят на 
Апелативния съд в Бур-
гас - Дора Чинева, с офи-
циално обръщение откри 
деловата работа на фору-
ма. „Всички ние сме тясно 
свързани с една от основ-
ните цели, стояща пред 
нашата държава – рефор-
мирането на съдебната 
система. Убедена съм, че 
днес ние ще реализираме 

един високопрофесиона-
лен диалог и задълбочено 
ще разгледаме най-важни-
те и нови моменти, кои-
то определят бъдещето 
качествено европейско 
сътрудничество” – това 
заяви при откриването 
на конференцията Дора 
Чинева.

Още в началото пред 
участниците беше обя-
вена инициатива, която 
ще бъде реализирана по 
идея на председателя на 

Апелативен съд-Бургас, 
Дора Чинева. Оценявайки 
професионалния капаци-
тет, наличието на голе-
ми съдилища в бургаския 
апелативен район, както 
и дейността на Бургаския 
свободен университет, се 
прави предложение за съз-
даване на учебен център 
за магистрати по европей-
ско право. Той ще действа 
за територията на Юго-

източна България. Иници-
ативата беше официално 
огласена от Пламен Найде-
нов – председател на Райо-
нен съд – Малко Търново, и 
беше приета с пълно одо-
брение от присъстващи-
те участници, лектори и 
гости на конференцията. 
Практическото реализира-
не на този проект ще се 
осъществява с участието 
и на неправителствени ор-
ганизации.

Със свои експозета, 

включени в предварител-
ната програма на форума, 
участваха: Златина Ива-
нова – заместник-предсе-
дател на Апелативен съд-
Бургас, Атанас Вълков 
– председател на Адми-
нистративен съд-Бургас, 
Дарина Костова – съдия в 
Окръжен съд-Бургас, Да-
рина Василева – адвокат 
от БАК, и Иван Рачев – 
журналист от списание 

„Правен свят”.
Специално за участие в 

конференцията пристигна 
и Гергана Паси – министър 
по европейските въпроси 
на Република България. Тя 
изрази задоволството си 
от провеждането на кон-
ференцията и изтъкна по-
ложителното й значение. 
Пред участниците тя на-
прави експозе за актуал-
ните предизвикателства 
пред българската правна 
система.

Съответствието на 
българското законода-
телство с европейските 
стандарти, отнасящи се 
до приемането на чл. 6 от 
Европейската конвенция, 
новите съдебни производ-
ства според европейското 
законодателство, сътруд-
ничеството на европейски-
те съдилища в областта 
на гражданското право-
раздаване, договора от 
Лисабон – нови положения 
и предизвикателства пред 
страните членки, актуални 
предизвикателства пред 

българска-
та правна 
с и с т е м а 
и  с ъ д а  и 
м е д и и т е 
– активни 
участници 
и гаранти 
за правата 
н а  г р а ж -
даните да 
бъдат ин-
формирани, 
бяха сериоз-
но застъпе-
ните теми, 
които пре-
дизвикаха 
дискусия по 
в р е м е  н а 
форума.

Днешната конферен-
ция е едно добро начало 
за бъдещи подобни диску-
сии. Около това мнение 
се обединиха организато-
рите в заключение. Те ще 
подготвят обсъждането 
и на други важни въпроси, 
свързани със съдебната 
реформа. На част от тези 
предстоящи теоретични 
срещи домакин ще бъде 
Бургас.

Бургас поиска център за обучение на 
магистрати по европейско право
Вестник „Строител” – медиен партньор на правна конференция

Гасан Насър

Бюджетът на съдебната власт е нараснал с 506% за 10 години

Подобреното мате-
риално положение на ма-
гистратурата не води 
до по-добро, качествено 
и достъпно правосъдие 
за гражданите. Не уве-
личава тяхното доверие 
в системата, напротив, 
обществените предста-
ви за корупция нарастват 
многократно, се казва в 
оценката на експертите 
от Институт „Отворено 
общество”. Според ста-

тистиката българските 
разходи за съдилищата 
са сред най-високите в 
Европа като дял от БВП 
на човек от население-
то. България харчи значи-
телно повече от голяма 
част от западни страни 
като Швеция, Финландия, 
Франция и др. По отноше-
ние на финансирането на 
прокуратурата страната 
ни е на предно място – 6-о, 
сред изследвани 36 стра-
ни, основно в Европа.

Бюджетът за  об-

ществен ред и сигур-
ност в България е сред 
най-високите в целия ЕС, 
т.е. системата е свръх-
финансирана, а броят на 
полицейските служители 
е вторият най-висок в ЕС. 
Но големият брой служи-
тели не спомага за добро-
то заплащане на всеки от 
тях - нетното възнаграж-
дение на един служител 
в МВР е под 700 лева на 
месец, а на полицаите - 
около 550 лв. месечно. Въ-
преки това не е оправда-

но да се удовлетворяват 
социалните искания на 
полицаите за сметка на 
увеличение на общест-
вените разходи, по-скоро 
ресурсът е в реформиране 
на системата и подобря-
ване на ефективността, 
се казва в оценката на 
Институт „Отворено об-
щество”.

Регистрираната прес-
тъпност в България е сред 
най-ниските в ЕС, но тя 
далеч не отразява реална-
та картина в страната. 

Според Диана Ковачева 
от асоциация „Прозрач-
ност без граници” са из-
пълнени 80% от мерките 
в стратегията, но те не 
са дали конкретен резул-
тат. Причината за това 
е, че мерките са твърде 
общи и трудно се подда-
ват на измерване на фона 
на динамичната промяна 
в българското законода-
телство. Положителните 
страни в тази особено 
критикувана сфера са 
създаването на интернет 

страница, приемането на 
етичен кодекс на магист-
ратите, координирането 
на дейността на антико-
рупционните звена, създа-
ването на инспектората 
към ВСС и др.

На форума участваха 
министърът на правосъ-
дието Миглена Тачева, 
председателят на Вър-
ховния административен 
съд Константин Пенчев, 
представители на ВСС, 
Висшия адвокатски съ-
вет, депутати и др. 

Снимки Стоян Димитров

Любомир Пантелеев, 

областният управител на Бургас

Пламен Найденов – председател на Районен съд – Малко Търново, 

Дора Чинева - председател на Апелативен съд в Бургас, Ренета 

Николова - модератор на форума, и  Атанас Вълков – председател 

на Административен съд - Бургас

Гергана Паси – министър по европейските въпроси на 

Република България, пристигна в Бургас специално за 

конференцията

Ана Караиванова - главен инспектор 

на Инспектората към ВСС

Явор Симов
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България засега не се нуждае от 
международна помощ

Явор Куюмджиев:

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

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) обяви, че ще отдели 7 млрд. евро 
за инвестиции в бившите соцстрани

България засега не се 
нуждае от международна 
помощ, заяви зам.-минис-
търът на икономиката 
Явор Куюмджиев, който 
участва в българската де-
легация на форума на ЕБВР 
в Лондон. Той посочи защо, 
според него, страната е 
по-различна от останали-
те държави в Централна 
и Източна Европа. „Криза 
има и в България, но тя не е 
такава, каквато е в други-
те страни. Нямаме фалити 
на банки, нямаме предпри-
ятия, които трябва да се 
изкупуват, защото са на 
ръба на фалита. Нямаме 
девалвация на валутата, 
нямаме безработица, коя-
то да скача с 5–6% на ме-
сец", каза Куюмджиев. Въ-
преки това на годишната 
си среща в Лондон ЕБВР 

подписа споразумение с 
УниКредит Булбанк за кре-
дитна линия от 50 млн. 
евро. Договорът е част 
от мерките на финансова-
та институция за спешно 
финансиране в условията 
на криза. Парите ще бъдат 
отпускани като заем на 
малки и средни предприя-
тия в България. Не показва 
ли това, че страната все 
пак се нуждае от външна 
помощ, въпреки твърдени-
ята на правителството, 
че нещата са наред? „Тези 
пари ще бъдат инвести-
рани. Има огромна разлика 
между помощи и инвести-
ции и когато става дума 
за инвестиции – ние сме 
за всякакви инвестиции", 
посочва Явор Куюмджиев. 
Заемът от 50 млн. евро 
ще осигури приток на ка-

питали в реалната иконо-
мика на България в момент 
на оскъдно алтернативно 
търговско финансиране, 
се казва в съобщението на 
УниКредит Булбанк. ЕБВР 
прогнозира, че инвести-
циите в Централна и Из-
точна Европа тепърва ще 
намаляват още повече. На 
годишната среща в Лондон 
беше оповестено, че през 
тази година те ще бъдат 
осем пъти по-малко, като 
се очаква да спаднат от 
260 млрд. евро през 2008-а, 
на едва 30 млрд. през теку-
щата година. Подготвя ли 
се българското правител-
ство за такъв вариант?

„За миналата годи-
на, която беше кризисна, 
по предварителни данни 
имаме 6,2 млрд. евро чуж-
дестранни инвестиции в 

България. За първите два 
месеца на тази година те 
са 430 млн., което е само с 
180 млн. по-малко от пре-
дишната година. Те спа-
дат, но в момент на криза, 
когато въобще не би тряб-
вало да има никакви инвес-
тиции, ние продължаваме 
да привличаме", изтъква 
зам.-министърът на ико-
номиката. Но ако прогноза-
та на Европейската банка 
за спад на инвестициите 
в бившите комунистиче-
ски държави с цели осем 
пъти наистина се сбъдне, 
има ли българското прави-
телство резервен план? 
„Имаме 23 млрд. лева ва-
лутен и фискален резерв. 
Това е уникален буфер. 
Освен това близо 20% от 
предвидените разходи в 
бюджета са буферни. При-

ходите в бюджета могат 
да спаднат с 20 на сто в 
сравнение с миналата го-
дина и пак няма да бъдем 
на дефицит. Дори чуждес-
транните инвестиции да 
спаднат два или три пъти 
– пак няма да имаме про-
блем. Имаме още доста-
тъчно пари", убеден е Явор 
Куюмджиев. Правител-
ството иска да използва 
няколко милиарда лева от 
този натрупан резерв, за 
да стимулира спадналото 
потребление в България. 
Подобни мерки, с надежда-
та, че стопанското съжи-
вяване ще настъпи преди 
да свършат парите, бяха 
предприети от страни с 
много по-големи финансови 
възможности. В началото 
на месеца централната 
Бенк ъф Ингланд обяви, 

че ще инжектира още 50 
млрд. евро в британската 
икономика. Стои въпросът 
обаче, ако в България буфе-
рите се изчерпят, дали ще 
се обърнем за помощ към 
Международния валутен 
фонд. „Няма да се обърнем 
към МВФ по начина, по 
който се обърнаха Унга-
рия, балтийските държави 
и Румъния, които са пред 
фалит. Ако се наложи, ще 
използваме новите финан-
сови инструменти, които 
бяха предвидени в плана, 
приет на срещата на Г-20 
в Лондон. Там са предви-
дени много по-гъвкави 
инструменти за помощ, 
но разберете, че ние в мо-
мента нямаме нужда от 
такива помощи", твърди 
зам.-министърът на иконо-
миката Явор Куюмджиев. 

Още за „пасивната концепция“
Като продължение на 

темата за пасивното 
строителство и изграж-
дането на пасивна къща 
един от най-важните 
проблеми е осигуряване 
на достатъчно мощен и 
надежден енергиен източ-
ник, който трябва да под-
държа и контролира енер-
гийния баланс. Съвсем 
наскоро бяха представени 
най-новите източници – 
слънчевите панели, които 
са с хиперчувствителна 
повърхност, с която мо-
гат да произвеждат енер-
гия дори и при намалено 
слънчево греене. За да 
може същината на тази 
концепция да просъщест-
вува, батериите се мон-
тират в определена после-
дователност, за да могат 
да осигурят необходимата 
мощност за функционално 
разпределение на произ-
вежданата енергия – за 
отопление, подгряване на 
вода и директна електри-
ческа консумация. Налагат 
се шест важни принципа ...

Ограничение на 

топлоизолация с „тяга”

В Белгия не се използва 
традиционно допълнител-
на изолация. Това прин-
ципно не е необходимо в 
страни като Испания или 
Италия например. Но загу-
бата на топлина все пак 
е особено важен признак 
за функционалните пара-
метри на една къща! Ако 
се налага включването на 

допълнителни отоплител-
ни съоръжения, това се 
разглежда като излишен 
разход на енергия... В па-
сивната къща изолацията 
е перфектно проектирана 
и къщата не се нуждае от 
непланирана отоплителна 
техника. Причината е в 
т.нар. изолационна тяга и 
затова едно отоплително 
тяло с мощност от около 
10 W за м2, или 2000 W за 
къща от 200 м2, осигуря-
ва необходимия комфорт. 
Това е мощността на една 
ютия! Разбира се, този 
тип изолация се постига 
с допълнителни инженер-
ни решения, както за дъл-
бочината и изолацията 
на основите, така и за 
стените, покрива и подпо-
кривното пространство. 
Прозорците задължително 
трябва да бъдат с тройни 
стъкла и да притежават 
топлинна „пауза” между 
рамките. Така ситуирана, 
тази основна изолационна 
„тяга” вече е факт и няма 
да ви се налага през студе-
ните зимни нощи да „пре-

гръщате” допълнителния 
маслен радиатор вкъщи.

Ограничение не загубата 

на топлина от въздушните 

отвори по сградата

Ако трябва да се срав-
ни изолацията на къщата 
с топъл вълнен пуловер, 
то дупките в него няма да 
служат като прекъсвач, а 
по-скоро като незащите-
но пространство срещу 
вятъра и студа. В мина-
лото се е смятало, че ма-
зилките с варов разтвор 
осигуряват най-добрата 
защита. В много домове 
топлината буквално из-
чезва, изпарява се през 
пукнатините на стените, 
прозорците и т.н. Това 
неконтролирано изтичане 
на топъл въздух довежда 
и до лоша вентилация на 
вътрешните помещения. 
А влизащият влажен въз-
дух се втечнява, събира 
се в основните рамки на 
носещите конструкции 
и след време вече имаме 

масивно разпространение 
на мухъл и гъбички... При 
пасивната къща се от-
деля специално внимание 
на перфектното и почти 
херметично изолиране. Ос-
новните носещи стени и 
преходи с дограма, подове 
и тавани са допълнени със 
специална херметична из-
олационна лента и особен 
вид лепило. Някои компании 
вече предлагат цялостно 
запечатване на сградите, 
но разликата в отделните 
характеристики все пак е 
в полза на новите пасивни 
жилища!

Оптимизация на то-
плинна печалба чрез из-
ползване на пасивни енер-
гийни източници

В пасивната къща 
една от основните идеи е 
не как да бъде избегната 
загубата на топлина, а 
как да се печели от тази 
топлина! Голяма част от 
нея идва от естестве-
ния източник - земята. 
В една пасивна къща ар-
хитектите проектират 
и използват такива ма-
териали, чрез които се 
осигурява допълнително 
загряване на стените и 
пода благодарение на оси-
гурената висока топлинна 
стойност. В допълнение - 
акумулираната слънчева 
енергия в батериите е 
достатъчна за безброй 
много домакински уреди - 
осветителни тела, компю-
тър, телевизор, хладилник, 
чрез които се осигуряват 
всекидневните дейности 

в домакинството - готве-
не, пране, гладене. 

 Енергиен одит и 

консултации по отношение 

на съществуващите уреди 

и тяхната ефективност

 За обитателите на 
пасивната къща от осо-
бено значение е и предва-
рителната калкулация на 
разходите на енергия в 
жилището. Това е свързано 
с намиране на най-подхо-
дящите инсталации и ус-
тройства за консумация на 
електроенергия и/или газ. 
Стремежът е да се намали 
общото вътрешно потреб-
ление на електроенергия-
та, като избираме уреди с 
енергийно ефективен ети-
кет A+. Тези устройства са 
често най-икономичното 
средство при намаляване 
на разходите. Много важен 
принцип в проектирането 
на пасивната къща е и

Осигуряване на 

качеството на въздуха 

чрез икономична 

вентилация и използване на 

топлината

В една пасивна къща 
сериозно внимание се об-
ръща на контрола за про-
ветряване и гарантиране 
на оптималното качество 
на въздуха в жилищното 
пространство. През зима-
та входящият въздух тряб-
ва да бъде свеж и едновре-
менно с това топъл. През 
горещите дни - студен и 

свеж. Тези въздушни пото-
ци не трябва да се смес-
ват! По-чистият въздух е 
обусловен от топлообмена 
тип „геометрична затво-
реност”. Чрез него венти-
лационната система га-
рантира необходимите за 
комфорта на дома функции. 

Разбира се, за Север-
на Белгия стандартното 
допълнение със слънчеви 
панели в пасивните къщи 
става масова практика. 
Основното разбиране е, че 
пасивната енергийна сис-
тема трябва да осигурява 
достатъчен комфорт, при 
това без допълнителни 
разходи за домакинство-
то. При потреблението на 
този вид енергия, когато 
то е намалено с около 75%, 
месечната ви фактура из-
глежда далеч по-оптимис-
тично... Инсталирането 
на слънчевите панели дори 
в страна с намалено слън-
цегреене намалява в значи-
телна степен ползването 
на стандартната електро-
енергия. Затова при избора 
на съответната техноло-
гия се следи тя да прите-
жава т.нар. зелени серти-
фикати. В действителност 
е много по-практично човек 
да живее в такъв вид „па-
сивна къща”, отколкото да 
прави „колекция” от уреди 
за надеждна отоплителна 
работа. Написаното може 
и да звучи провокативно, но 
фактите вече са проверени 
от практиката, запазва се 
и екологичният баланс на 
природата...
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БВП на Холандия се е свил с 2,8% през 2009 г.

Инфлацията в еврозоната остава 
рекордно ниска, съобщиха от Евростат

Чешката икономика е отбелязала спад от 3,4% 
през първото тримесечие на годината

Инфлацията в Австрия достигна
най-ниското си равнище от 10 години

Брутният вътрешен продукт на Холандия се е по-
нижил с 2,8% за първото тримесечие на 2009 г. спрямо 
последното тримесечие на 2008-а, предаде АФП.

Спадът на БВП в сравнение със същия период на 
миналата година е 4,5%. От статистическия инсти-
тут на Холандия съобщиха, че това е най-голямото 
икономическо свиване от Втората световна война 
насам.

Инфлацията в 16-те държави, които използват 
еврото, се запази на рекордните 0,6%, казаха от ста-
тистическата агенция на Европейския съюз, предаде 
АФП.

По данни на Евростат инфлацията за 12 месеца 
в еврозоната остава на най-ниското си равнище от 
1996 г., на същото ниво като през март, но значител-
но по-ниско от 1,2%, регистрирани от статистиче-
ската агенция през февруари. 

След като достигна рекордно високо ниво през 
миналия юни и юли, инфлацията в еврозоната падна 
рязко след срива в цените на петрола и други суро-
вини. През април 2008 г. 12-месечната инфлация се 
задържа на 3,3%. 

Франция
Френската икономика е изгубила още от своята 

скорост, каза министърът на икономиката Кристин 
Лагард преди публикуването на последните официал-
ни данни за икономическия ръст в страната, които по 
думите й ще са „лоши”. 

БВП на Франция намаля с 1,1% през последното 
тримесечие на 2008 г. и втори пореден спад ще озна-
чава, че страната официално е навлязла в рецесия. 

Икономиката започна да се свива през последните 
три месеца на миналата година и „оттогава не се е 
подобрила”, каза Лагард. 

Правителството се опитва да подготви френско-
то обществено мнение за мрачните новини, въпреки 
че в същото време настоява, че Франция се справя 
по-добре в икономическата криза от своите европей-
ски съседи.

Испания
Испанската икономика е изпаднала в още по-

дълбока рецесия през първото тримесечие на годи-
ната, сочат официалните данни, които разкриват, 
че производството в страната се е свило с 1,8% в 
сравнение с предходното тримесечие. 

Това е третото поредно тримесечие на иконо-
мически спад след понижение с 1% през последното 
тримесечие на миналата година от нивото през тре-
тото тримесечие, когато икономиката се сви с 0,3%. 

Националният статистически институт на стра-
ната обяви, че тримесечната вариация в БВП е минус 
1,8%. Тази стойност съвпада с оценката на Световна-
та банка за Испания в края на април. 

Белгия
Белгийската държава отново помогна на из-

питващата проблеми банка Кей Би Си, предлагайки 
милиарди евро в гаранции, стана ясно днес, заедно 
с частична национализация като възможност, след 
като групата съобщи за големи загуби. 

Финансовата група, която има мащабно при-
съствие в Източна Европа, получи инжекция от 3,5 
млрд. евро миналия октомври във връзка с финансо-
вата криза. В края на януари фламандското правител-
ство осигури допълнителни 2 млрд. евро с опция за 
още 1,5 млрд. евро.

Великобритания
Телекомуникационният гигант „Бритиш Телеком” 

ще съкрати 15 хиляди работни места, тъй като 
загубите на компанията за последните три месеца 
са достигнали 1,3 милиарда британски лири. Това се 
съобщава в изявление на компанията. По този начин 
ще бъде съкратен 10% от целия персонал на „Бритиш 
Телеком”.

Чешката икономика е отбелязала рязък спад през 
първото тримесечие на годината в размер на 3,4% на 
12-месечна база, показват данните от националната 
статистическа служба, цитирани от АФП.

Инфлацията в Австрия е достигнала най-ниското 
си равнище от 10 години през април в резултат от 
падащите цени на горивата, предаде АФП, позова-
вайки се на официалните данни. В годишно измерение 
инфлацията през миналия месец се задържа на 0,7% 
в сравнение с 0,8% през март, казаха от статисти-
ческия институт на страната в разпространено 
специално изявление. 

Това е най-ниското равнище от септември 1999 г., 
се отбелязва още в документа. 

Клаус Лакнер, физик в Ко-
лумбийския университет, е 
създател на т.нар. изкуст-
вени дървета. Той смята, че 
поставянето на достатъч-
но въглеродни филтри по ця-
лата планета - климатична 
машина на времето, би мог-
ло да върне атмосферата 
към нейното състояние от 
XVIII век. 

След десетилетие из-
следователска дейност 
неговият прототип, напо-
добяващ по размери душа в 
обикновена баня, бръмчи в 
един склад в Таскън, като 
всеки ден „хваща” около 10 
паунда от улавящия топли-
ната газ, който се образува 
в оранжерия, докато възду-
хът преминава през него 
(въпросния душ). 

Остават ни да уловим 
само няколко милиарда тона 
парникови газове. В битка-
та с глобалното затопля-
не дълго време хората са 
смятали, че технологията 
е възможният спасител, 
но машината на Лакнер 
всъщност напомня колко е 
грешна тази надежда. Той 
смята, че „изсмукването” на 
текущия поток от емисии 
изисква направата на около 
67 млн. филтри с размера на 
фургон, на цената на мили-
они долари за година.

„Овощните градини”, ко-
ито се получават от тези 
„дървета, наподобяващи ду-
шове”, ще трябва да бъдат 
захранвани от комплекси от 
нови ядрени централи, язови-
ри, слънчеви ферми или други 
източници на чиста енер-
гия, за да се избегне добавя-
нето на още замърсители в 
атмосферата. 

Независимо от огромния 
обхват на предложението 
изкушението на високите 
технологии е неустоимо за 
модерния човек. Тази мечта 
е накарала много и различни 
групи учени да разработват 
масивни схеми за преструк-
туриране на планетата. 

Науката за това как да 
върнем назад термостата 
на планетата е сравнител-
но ясна и разбираема, но за 
сметка на това показва, че 

ще са необходими невъобра-
зимо огромни средства за 
изпълнението на проекти-
те. 

„Никой не се съмнява в 
това, че е възможно да се 
отнеме въглеродният ди-
оксид от въздуха - казва 
Дейвид Кейт, професор по 
строително инженерство 
и икономика към универси-
тета в Калгари, Канада, 
който е един от световни-
те учени, които работят по 
разглеждания въпрос. - Въ-
просът е: Колко би струвало 
изпълнението на този про-
ект на човечеството?"

Благодарение на новия 
вид дърво ще можем да ох-
лаждаме планетата и да се 
отървем от парниковите 
газове. Това, което учените 
наричат изкуствени дърве-
та, всъщност са кули, пълни 
с различни материали, кои-
то абсорбират въглероден 
диоксид (СО

2
). Ако се ока-

жат полезни, те ще играят 
важна роля за подобряване-
то на климата.

За Бил Гридли от Global 
Research Technologies (GRT) 
това е само началото на 
развитието на технологи-
ята. Той очаква евентуално 
тя да започне да съперничи 
на модерните енергийни па-

зари. GRT е компанията, ко-
ято създава изкуствените 
дървета от екологично чис-
та смола. Смолата дейст-
ва като основа и реагира с 
окисляващия въглероден ди-
оксид, като така го задържа 
на място. Само за един час 
листът смола е напълно на-
ситен с СО

2
.

Сухата смола попива 
СО

2
. Ако се добави вода, се 

отделя СО
2
, който лесно се 

хваща и съхранява. Ако лис-
тът смола се изсуши, отно-
во може да бъде използван. 
За 24 часа професор Гридли 
пресметнал, че едно изкуст-
вено дърво, съдържащо 9997 
м смола, ще събере около 
един тон СО

2
. След като 

първото изкуствено дър-
во бъде готово до две-три 
години, то ще струва около 
150 долара. Ако технология-
та е успешна, цената може 
да спадне до 20 долара за 
дръвче.

GRT има планове да про-
дава пречиствателя на СО

2
 

на специфични купувачи. Пе-
тролни и газови компании 
ще са най-големите консу-
матори на изкуствени дър-
вета. Компаниите, добива-
щи петрол, изпомпват СО

2
 

под земята, за да избутат 
петрола на повърхността. 
Парниците вкарват по-го-
леми количества СО

2
, за да 

ускорят процеса на растеж 
на растенията. Всички гази-
рани напитки се нуждаят от 
концентриран СО

2
. Всички 

тези компании си доставят 
СО

2
 с камиони или по тръбо-

проводи. Предимството на 
изкуствените дървета е, че 
те може да се сложат ди-
ректно до станцията, няма 
да има нужда от поръчки и 

транспортни разходи.
Машината за изсмуква-

не от атмосферата на га-
зовете, причиняващи парни-
ковия ефект, щяла да струва 
само около $200 хил. Устрой-
ството с максимални раз-
мери е колкото контейнер 
на ТИР и ще поглъща по 1 
тон въглероден диоксид на 
ден. Такова количество от-
делят презокеанските въз-
душни лайнери за всеки свой 
пътник на курс. Машината 
ще действа на принципа на 
филтъра, т.е. газовете, ко-
ито причиняват глобално-
то затопляне, ще остават 
във филтъра. „Световните 
светила в нашата наука 
се обявиха против подобни 
проекти заради голямото 
количество енергия, което 
се очаква да се изразходва 
за пречистването на аб-
сорбиращите филтри", каза 
ръководителят на проекта 
Клаус Лакнер. „Открихме 
начин как да намалим почти 
до нула тези разходи", пох-
вали се той. Като филтри 
ще се използват абсорби-
ращи пластмасови мембра-
ни, които се прилагат при 
пречистването на питейна 
вода. Учените от Колумбий-
ския университет са уста-
новили, че когато се увели-
чи влажността на въздуха, 
който преминава през мем-
браните, те „издишат” въ-
глеродния диоксид. Все още 
Лакнер и колегите му нямат 
идея къде ще се изхвърлят 
събраните газове. В случай 
на успех учените ще спече-
лят наградата от $25 млн., 
която британският милиар-
дер Ричард Брансън обеща 
за откриването на лек сре-
щу промяната на климата. 

Дария Захариева

Създадоха изкуствени дървета 

НЕСТАНДАРТНО

Сградата кошница се намира в САЩ, Охайо. Тя е създадена по идея на Дейв Лонгабъргър, един от най-големите 
производители на кошници в Америка. Първоначалната идея на създателя на фирмата е била всички сгради на 
компанията да са с формата на кошница, но успява да построи само централата, преди да почине. Той вярвал, 
че ексцентричното му решение ще повлияе за привличане на вниманието към компанията. 

Клаус Лакнер
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Представиха модерни системи  
за мълниезащита

Семинар с предста-
вяне на мълниезащитни 
и заземителни инстала-
ции беше организиран от 
българската компания 
Lightening Protection Group 
и американската група 
Erico. 

По последни данни го-
дишно на земята падат 
около три милиона мъл-
нии, или 100 мълнии всяка 
секунда. Този природен 
феномен възниква между 
земята и облака и пораж-
да ток в порядъка около 10 
млн. волта. Протичащият 
ток достига стойности 
от 300 хил. ампера за око-
ло 1 милисекунда, а тем-
пературата в канала на 
разряда е от 15 до 30 хил. 
градуса по Целзий. 

България е разположена 
в зона с повишена годишна 
плътност на попадения на 
мълнии. Рязко се увеличи 
използването на черна и 
бяла техника, съдържаща 
огромно количество елек-
тронни компоненти, които 
трябва да бъдат съхраня-
вани по подходящ начин. 

Взаимносвързаните 
мероприятия като мълни-
езащита, заземяване, ек-
випотенциално свързване 
и защита от пренапреже-
ние са от основно значе-
ние в днешните условия. 
За да се реши проблемът 
за надеждната работа 
на съоръженията и без-
опасността на персона-

ла, е нужен системен и 
комплексен подход, целта 
на който се заключава в 
свеждането до минимум на 
заплахата, създавана от 
преходни и други процеси, 
възникващи в системата.

Например нито един 
мълниеотвод не е спосо-
бен ефективно да хване 
и задържи енергията на 
мълнията, ако няма на-
деждно отвеждане в зе-
мята. По същия начин 
дори и най-добрите ус-
тройства за защита от 
пренапрежение не могат 
да обезпечат оптимал-
на защита без нискоом-

но съединение със земя.  
Въпреки това при наруша-
ване на еквипотенциално-
то заземяване може да се 
създаде опасност както 
за оборудването, така и 
за персонала.

Предвид на това, че 
нито една отделно взета 
технология не е способна 
да отстрани опасното 
въздействие на мълнията 
или последващия пренапре-
жителен импулс, компа-
ния ERICO е разработила 
т.нар. шестстепенен план 
на защита. Концепцията, 
лежаща в основата на 
този план, представля-

ва цялостен 
и съгласуван 
подход, обхва-
щащ всички 
аспекти, кои-
то осигуряват 
е ф е к т и в н а 
електрическа 
з а щ и т а  н а 
промишлени 
обекти.

Прихващане на 

мълнията

Същест-
в у в а т  д в а 
типа устрой-
ства,  пред-
назначени за 
защита насъ-
оръженията 
от  ра зряда 
на мълнията: 
конвенционал-
на  защита, 
основана на 
използване-

то само на пасивни еле-
менти (мед, поцинкована 
стомана, алуминий), и ак-
тивна защитна система, 
която представлява мъл-
ниеприемник с изпревар-
ващо действие.

Конвенционална защита

Тук може да се използ-
ват три метода за проек-
тиране на мълниезащитни 
инсталации.

Изборът на даден ме-
тод е право на проектан-
та, като трябва да се взе-
ма под внимание следното:

При единични отделно 
стоящи или малки обекти 
се препоръчва методът 
„Защитен ъгъл”. Този ме-
тод не трябва да се из-
ползва за обекти, които са 
по-високи от съответния 
радиус на мълниезащит-
ната сфера за избраната 
категория.

За обекти с комплексна 
структура и сложна кон-
фигурация се препоръчва 
методът „Мълниезащитна 
сфера”.

Универсално за обекти 
и особено при обекти с 
плоски покриви се препо-
ръчва методът „Мълни-
еприемна мрежа”.

За съвременните ин-
дустриални сгради е най-
добре да се комбинират 
трите метода.

Методът „Защитен 
ъгъл” се определя според 
категорията на мълни-
езащита. Защитният ъгъл 
зависи от категорията на 
обекта и височината на 
мълниеприемника.

Мълниезащитната 
сфера се нанася последо-
вателно по обекта, опис-
вайки зоната за защита. 
Този метод дава най-точ-
ни резултати при опреде-
ляне на мълниезащитната 
зона.

Радиусът на сферата 
е дефиниран от катего-
рията на обекта. Всички 
точки, които се допрат 
от сферата, подлежат на 
защита.

При проектиране на 
сложни обекти като църк-

ви, индустриални предпри-
ятия се препоръчва ме-
тодът „Мълниезащитна 
сфера”. Той е приложим за 
обекти с височина до 60 м.

Метод „Мълниезащитна 

мрежа”

При равнинни повърхни-
ни се приема, че мълниеза-
щитната мрежа предпаз-
ва цялата повърхност под 
нея, когато са изпълнени 
следните условия:

� Мълниеприемната 
мрежа е разположена на 
външните ръбове на обек-
ти над повърхността на 
покрива (климатици, коми-
ни и др.), при скатни покри-
ви - на върха и билата, ко-
гато наклонът на покрива 
е по-голям. Отворите на 
мрежата не са по-големи 
от нормираните за съот-
ветната категория. 

� Мълниеприемната 
мрежа има най-малко два 
токоотвода (към заземи-
телната инсталация), а 
неметалните инсталации 
също трябва да се обхва-
щат от мълниезащитна-
та зона. 

Изграждането както 
на защитно, така и на 
работно заземяване ста-
ва с използване на спе-
циализирани неръждаеми 
заземители с възможност 
за свързване, удобни и за 
градско строителство, с 
цел постигане на желана-
та проводимост на зазе-
мяването.

Дария Захариева

Дария Илиева

Агенциите за недвижими имоти бягат от франчайзинга

В един от най-големи-
те форуми за недвижими 
имоти наскоро прочетох 
мненията на няколко уп-
равители на агенции по 
темата с франчайзинга. 
Част от тях вече са се 
отказали да работят за-
едно с големите компании. 
„Франчайзинг ли? – Не ви 
трябва!” – беше мотото 
на постинга. Авторът се 
беше аргументирал с гор-
чивия си опит в рамките 
на една от най-сериозни-
те агенции за недвижими 
имоти, които предлагат 
франчайз услуги у нас. 

В България има няколко 
големи компании за недви-
жими имоти, които от-
дават своята търговска 
марка в сектора. Може да 
се споменат Remax, Era, 
Lux imoti, Adres, Century 21 
и много др. 

Франчайзодателят 
дава под наем марката си, 
логото и цялостната кон-
цепция за правене на биз-
нес на получателя. 

Като утвърдена аген-
ция с десетки офиси и 

многогодишен опит ком-
панията майка поставя 
и строги изисквания към 
продуктите и услугите, 
които са предмет на дого-
вора. Развиваният бизнес 
е независим и остава за 
получателя. Той веднага 
придобива пазарно при-
съствие, известен бранд, 
партньори във франчайз 
мрежата, професионално 
обучение за всички (броке-
ри и управители), контак-
ти, уебсайт и реклама на 
различни нива. 

Но и успешните прак-
тики имат своите „пробой-
ни” – след няколко години на 
бурен растеж в сектора на 
недвижими имоти настъпи 
време на спад и забавяне. 
Много от малките агенции 
фалираха, по някои данни 
това са над 30% от всички 
играчи в бранша, други бе-
рат душа. Проблемите са 
различни, но общите сред 
тях са недобрият менидж-
мънт, едностранчивата 
ориентация към ваканци-
онни имоти и непрофеси-
онализмът. За много от 
брокерите присъединяване-
то към утвърдените све-
товни вериги е изглеждало 

като трамплин към успеха 
и връзка с чуждестранни 
купувачи. Но радостта и 
успехите бяха за кратко. 
Само преди две години 
много хора смятаха, че 
присъединяването към се-
риозен международен екип 
е гаранция за просперитет 
и сигурни приходи не само 
от България.

За съжаление кризата 
повлече имотния сектор. 
Франчайзинговите дого-
вори се подписват за дъ-
лъг период от време - поне 
за пет години, и ведна-
га след това се плащат 
първоначалните такси, 
които варират между 10 

и 25 хил. евро. Всеки ме-
сец агенциите плащат и 
поне 7, понякога и 10% от 
оборота си, като пред-
варително фиксираната 
сума се заплаща и когато 
няма сделки и добра месеч-
на печалба. Дори ако няма 
продажби, агенцията дъл-
жи поне 4000 лв., което за 
трудните времена е сери-
озна сума. 

Много от потърпев-
шите при подобен стил на 
пазарни взаимоотношения 
са готови да загърбят 
партньорството заради 
фиксираните суми и защо-
то продажбите им не са се 
повишили благодарение на 

известната марка, която 
са добавили към старото 
си име. Интересът към 
франчайз не е толкова го-
лям, както преди две годи-
ни например. Договорите 
могат да се разтрогнат, 
но сумата, която вече е 
платена, на практика не 
може да бъде върната. 

Много малки и никому 
неизвестни агенции са се 
включили към франчайзин-
говия модел с надеждата 
да спечелят повече, но 
благодарение на кризата 
се е получило обратното. 
Най-малко са сделките в 
провинцията, където са 
били открити най-много 
офиси на известни марки. 

Естествено първите, 
които се отказват, са по-
следните, които са се при-
съединили към компанията. 

В България чуждите 
франчайзодатели рабо-
тят обикновено с избра-
на местна фирма, която 
предоставя правата на 
известната верига за да-
дена територия. Годишна-
та такса възлиза на поне 
50 хил. лв. Понякога дости-
га и до 200 хил. евро, като 
сумата зависи основно 

от сключените договори. 
Приходите на българското 
дружество са свързани с 
договорите, които то пра-
ви с местните агенции. 
Проблемът е, че вече никой 
не иска да сключва такива 
договори. 

Междувременно парт-
ньорските офиси се опит-
ват да крият приходите 
си от сделки и така се 
стараят да спестяват 
процента, който дължат 
на фирмата, чийто бранд 
използват. 

Строителството и 
недвижимите имоти бяха 
притегателна сила за чуж-
ди инвестиции и двигател 
на българската икономика 
през последните години. 
Проблемите атакуват 
сектора един след друг. 
Стана така, че това, ко-
ето помагаше, започна 
да пречи. Няма магически 
формули, макар много екс-
перти да твърдят, че па-
зарът се събужда. Други 
пък смятат, че оживление-
то е сезонно. Факт си ос-
тава добрата възможност 
в момента да се купуват 
имоти на много изгодни 
цени. 
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ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

Мартин Динчев

Faith No More 
откриват  
Spirit of Burgas
До 10 юни тридневният билет за фестивала струва 90 лева

Легендарната алтер-
натив рок група Faith No 
More ще бъде хедлайнер на 
първата вечер на фести-
вала Spirit of Burgas, който 
ще се проведе между 14 и 
16 август. Когато преди 
близо 3 месеца америка-
нците обявиха официално 
своя реюниън, моментално 
плъзнаха слухове за евен-
туалното им гостуване в 
България, така че на фе-
новете им остава един-
ствено да броят треска-

во дните до заветната 
вечер. Бандата ще е в 
състав, който ще включва 
лайнъпа от 1997 г., когато 
беше записан последният 
им студиен диск Album 
of the Year - Майк Патън 
(вокали), Били Гулд (бас), 
Майк Бордин (барабани), 
Роди Ботъм (клавири) и 
Джон Хъдсън (китара).

Другата сигурна гру-
па за музикалния фести-
вал в Бургас е Fun Lovin’ 
Criminals, които ще се из-
явят на 15 август. Имена-
та на хедлайнерите за 16 

август все още се пазят 
в тайна. 

За настроението на 
денс маниаците и тази 
година ще се погрижат 
едни от най-добрите 
диджеи в света. На 14 
август сетове ще пус-
кат артисти, избрани 
от H.M.S.U., на 15-и – от 
Metropolis, а на 16-и – от 
Renesanz. Скоро ще бъдат 
обявени имената на всич-
ки диджеи, които ще се 
включат в Spirit of Burgas 
dance nights. 

Билетите за фестива-

ла, който още след първо-
то си издание се нареди 
сред 15-те финалисти в 
борбата за престижната 
награда на Европейската 
асоциация на фестивали-
те, вече са в продажба в 
разпространителската 
мрежа на Eventim. До 10 
юни тридневният билет 
ще струва 90 лв., след 
тази дата – 100 лв., а на 
входа на фестивала – 120 
лв. Промоционалните ед-
нодневни пропуски са по 
35 лв., след 10 юни – 40, а 
на входа – 50 лв.

МОДЕРНИ ВРЕМЕНА

Седмата поред изложба на младия художник Вла-
до Веселинов е посветена на модерността. При него 
тя не е самоцелно понятие, а е дълбоко логически и 
емоционално базирана на усещането за съвременно 
възприятие на света и ценностите му. В експозиция-
та, която се състои от 19 платна, художникът ни 
представя образите на самоуверени жени и лицата 
на известни фигури от поп културата, пречупени 
през неговия поглед. 

Изложбата „Модерни времена” е в художествена 
къща „Триадис” до 20 юни.

Нощ в музея 2

Ледена луна

След като първият 
филм постигна голям ус-
пех, нямаше начин холи-
вудските продуценти да 
не му направят продълже-

ние. Историята отново 
ни среща с Лари, който 
е изоставил нископлате-
ната професия на нощен 
пазач в музей и се е пре-

върнал в преуспяващ спе-
циалист и изобретател 
на рекламни продукти. 
Въпреки че има всичко, за 
което някога е мечтал, 

нещо го дърпа 
обратно към 
до болка по-
знатия му На-
ционалноисто-
рически музей. 
И как няма да 
е така, след 
като именно 
там е прека-
рал най-спе-
циалната нощ 
в живота си. 
При едно от 
по с е щ е н и я -
та  си  Л ари 
разбира,  че 
любимите му 
експонати ще 

бъдат транспортирани 
и забутани в огромните 
хранилища на музейния 
комплекс „Смитсониан” 
(„Нощ в музея 2” е един-
ственият филм, сниман 
някога там). Бившият 
пазач получава обезпоко-
ително обаждане от ми-
ниатюрния каубой Джеде-
дая, който го информира, 
че експонатите са оживе-
ли в новата си квартира. 
Сред „възкръсналите” са 
египетският владетел 
Ка Мун Ра, Иван Грозни, 
Наполеон Бонапарт и Ал 
Капоне. Те планират да 
завземат музея (а после и 
света), но Лари ще им се 
противопостави с нови-
те си приятели – Алберт  
Айнщайн, Ейбрахам Лин-
кълн и Амелия Еърхарт. 

Ян Костин Вагнер e 
един от най-добрите ав-
тори на психологически 
криминални романи в Гер-
мания. С нетрадиционни и 
потресаващи анализи на 
душевността на убийци 
Вагнер печели награда-
та „Марлоу”, френската 
награда за криминална 
литература Coeur Noir, 
номинация за наградата 
на „Лос Анджелис Таймс” и 
наградата на Германия за 
криминална литература. 
Вагнер излиза на между-
народната сцена с романа 
„Ледена луна”. 

Млада жена издъхва в 
ръцете на мъжа си, кой-
то е комисар от крими-
налната полиция. Отча-

яният съпруг обаче не е 
в състояние да осмисли  
смъртта на жена си, за-
щото трябва да разследва 
и напълно необяснимото 
убийство на друга млада 
жена. Скоро той разбира, 
че си има работа с необик-
новен престъпник - толко-
ва странен, че същест-
вува опасността да си 
остане неуловим. Убиецът 
работи в пълен мрак и ти-
шина и сякаш прави всичко 
възможно жертвите му да 
не страдат. Един срещу 
друг се изправят двама 
мъже с жестоко наранена 
психика, които трябва да 
се изправят срещу общи 
противници – смъртта и 
страха. 

©Spirit of Burgas
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Stoyan Stoyanov – Chairman of the Regional Office of Bulgarian 
Construction Chamber Veliko Tarnovo since 2007

Bulgaria is in the first ten of foreign investors 
in Serbia Bulgaria does not 

need international aid

The Bulgarian Construction Chamber is on a 
world level

Burgas wants a centre for training of magistrates in european law

Yavor Kuyumdzhiev – Deputy 
Economy Minister:

Mihail Petrov,  
executive director  
of “Omikron” AD  
and member  
of the Management 
Board of the Bulgarian 
Construction Chamber

Stroitel newspaper – media partner of law conference

Georgi Dimitrov – Ambassador 
Extraordinary and Plenipotentiary 
of the Republic of Bulgaria to the 
Republic of Serbia

The re  a re  a 
lot of difficulties. 
There has been a 
serious stagnation 
in our sector since 
the end of 2008. 
The lack of funding 

b locks  many  p ro jec t s, 
companies as a whole feel 
a serious shortage for work. 
Housing construct ion is 
almost completely blocked. 
I ndust r i a l  const ruc t i on 
continues to build projects 

for which funding has been 
provided but as a whole there 
is a big stagnation. We can 
get out of the difficult situation 
by performing infrastructure 
and public orders, such as 
repairs of schools, cultural 

clubs, hospitals, etc. This will 
help companies keep their 
jobs and positions.

The crisis can also teach 
us good lessons, namely 
to reconsider our labor 
organization and personnel 

selection. I think that as a 
result of the crisis only the 
main body will be preserved, 
the backbone of professionals 
in the companies, which will 
make them steadier in the 
future, will survive.

In recent years the bilateral 
relations between Bulgaria 
and Serbia have considerably 
made progress. The relations 
of Serbia with the European 
Union are also developing.

In the past three years 
there has been a big growth 

of Bulgarian investments in 
Serbia. According to official 
data, we are in the f irst 
ten of foreign investment. 
If we speak of a number 
of  enterpr ises  that  are 
Bulgarian property we may 
be in the first five. There is 

continued interest in this 
respect despite the crisis. 
More and more Bulgarian 
companies examine the 
possibilities for stepping on 
the Serbian market.

Especially as regards 
construction, our companies 

e xa m i n e  t h e  q u e s t i o n 
o f  i n v e s t i n g  i n  r o a d 
infrastructure. Investments 
in construction however are 
few and according to me one 
of the reasons for this is that 
Serbia has not yet joined the 
European Union.

“We  al l  a re  c lose l y 
connected with one of the 
main aims confronting our 
country – reforming the 
judicial system. I am sure 
that today we shall conduct 
a  h ig h l y  p ro fe s s i o n a l 
d i a logue  and  we  shal l 

examine thoroughly the 
most important and new 
moments that determine our 
future qualitative European 
cooperation,” said at the 
opening of the conference 
Dora Ch ineva,  Head of 
Appeal Court Burgas.

I think that our salvation 
will come if the state invests 
in infrastructure because 
Bulgaria is at a very low 
leve l  i n  t he  sphe re  o f 
infrastructure. If the country 
starts to create more work in 

the sphere of infrastructure 
and i f  poss ib i l i t i es  a re 
created for people to be 
trained and to work in this 
sector, perhaps the crisis will 
not be so big for us.

Bulgaria for the time being 
does not need international 
aid, said Deputy Economy 
Minister Yavor Kuyumdzhiev, 
who par t ic ipates in  the 
Bulgar ian delegat ion at 
the forum of the European 
Bank for Reconstruct ion 
and Development (EBRD) 
in London. He pointed out 
why, according to him, our 
country is more different 
from the remaining countries 

of  Cent ral  and Eastern 
Europe. “There is a crisis in 
Bulgaria too but it is not such 
as in the other countries. 
There are no bankruptcies 
o f  banks ;  there  are  no 
enterprises that should be 
bought out because they are 
on the verge on bankruptcy. 
There is no devaluation of 
the currency; there is no 
unemployment rate that rises 
by 5-6% monthly.

The management 

of the Chamber is 

in good hands, it is 

managed by balanced 

people who I am sure 

will bring the already 

started initiatives to 

an end

It is a challenge for us to perform an order ahead of schedule

We have lost the qualified workers and we do not have managing personnel on a medium level
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Възложител: М и н и с -
терство на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството

Преписка: Обявено 
в ДВ, номер на обявление-
то 08/ 14.05.2009 г.

Описание:

Обемът на инженерин-
говата дейност включва: 1. 

Проектантски дейности: 
изготвяне и одобрение на 
ПУП, парцеларни планове 
и технически проект до-
веждаща инфраструктура 
- енергийна, ВиК и телеко-
муникационна; 2. Където 
е необходимо извършване 
на консултантски услуги, 
свързани с процедури по 
промяна на предназначе-
нието и отчуждаване на 

засегнати от проектите 
имоти (държавни, общин-
ски или частни); 3. Извърш-
ване на СМР: площадкови 
работи, площадкова ин-
фраструктура и монтажни 
сгради, определени съглас-
но задание, довеждаща ин-
фраструктура.

Дата:

14.05.2009 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Открива се нова схема по Оперативна 
програма  „Регионално развитие” 

Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
обявява процедура за ди-
ректно предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ  по Оперативна  
програма „Регионално 
развитие” 2007-2013 г. 

Конкретен бенефи-
циент по схема за пре-
доставяне на безвъз-
мездна финансова помощ  
BG161PO001/1.1-06/2009 
„Подкрепа за обновяване 
и модернизация на дър-
жавни лечебни и здравни 
заведения в градските 
агломерации” е Минис-
терството на здравео-
пазването.

Целите на схемата 

за предоставяне на без-

възмездна финансова 

помощ  са:

�  Да се подобри, об-
нови и модернизира дър-
жавната здравна инфра-
структура в градските 
ареали; 

�  Д а 
с е  о с иг ури 
с о ц и а л н о 
включване и 
раве н  д о с -
тъп на гру-
пите  в  не -
равностойно 
положе н и е, 
включително 
ромите. 

Дейност-

ите, които 

ще получат 

п о д к р е п а , 

включват:

�  Компо-
нент 1 - Ре-
монт, рекон-
с т р у к ц и я , 
обновяване 
и оборудва-
не на сгра-
дите/поме-
щенията на 
държавните 
л е ч е б н и  и 
здравни заве-
дения (вклю-
чително за-
купуване на 
л и н ей к и )  в 

съответствие с одобре-
ните от Националната 
здравна стратегия 2008-
2013 г. и Националната 
здравна карта; 

�  Компонент 2 - Ре-
монт, реконструкция, об-
новяване, оптимизиране 
(пристрояване, надстро-
яване) и оборудване на 
сградния фонд на Домове 
за медико-социални гри-
жи за деца, включително 
прилежащото им дворно 
място; 

�  Компонент 3 - Ре-
конструкция ,  ремонт, 
разширение и оборудва-
не на държавни лечебни 
заведения с лъчетера-
певтични звена, свърза-
ни със социално значими 
онкологични заболявания; 

�  Одити за енерго-
потребление и внедрява-
не на мерки за енергийна 
ефективност; 

�  Подобряване на 
достъпа за хора с увреж-
дания до горепосочените 
здравни институции. 

Краен срок за пода-

ване на средносрочната 
рамкова инвестиционна 
програма и проектните 
фишове към нея: 

за 2009 г. – 31 юли и 
30 ноември.

за 2010 г. – 30 юни.
Общ размер на без-

възмездната финансо-
ва помощ по схемата -  
147 978 554 лева.

Размер на съфинанси-
рането от Европейския 
фонд за регионално разви-
тие (85%) - 125  781  771 
лева.

За отделните про-
ектни фишове към сред-
носрочната рамкова ин-
вестиционна програма 
важат следните размери 
на безвъзмездна финансо-
ва помощ: 

�  за „Компонент 1” 
- от 2 000 000 лева до  
10 000 000 лева. 

�  за „Компонент 2” 
- един проектенфиш за  
10 000 000 лева. 

�  за „Компонент 3” - 
от 1 000 000 до 25 000 000 
лева.

Възложител: М и н и с -
терство на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството

Преписка: Обявено 
в ДВ, номер на обявление-
то 11/ 14.05.2009 г.

Описание:

Обекти на общест-
вената поръчка са ПСОВ 
Стара Загора и ПСОВ 
Димитровград. Необходи-
мо е разширение на тех-
нологичните линии чрез 
изграждане на резерво-
ари за приемане на ав-
тоцистерни. Целта е да 
се избегне вливането на 
токсични отпадни води в 
пречиствателните стан-
ции, което би довело до 

намаляване ефекта на би-
ологичното стъпало. От-
падъчните води, които ще 
бъдат заустени в новото 
технологично звено, са 
от изгребни резервоари 
и септични ями, изграде-
ни в места, където няма 
изградена канализационна 
мрежа и промишлени води, 
които отговарят и съот-
ветно имат разрешение 
за заустване по Наредба 
7 за условията и реда за 
заустване на производ-
ствени отпадъчни води в 
канализационните систе-
ми на населените места. 
Описание на съоръжение-
то: Резервоарът за прие-
мане на автоцистерни за 
отпадъчни води е право-
ъгълно в план, стомано-

бетонно съоръжение, раз-
положено в максимална 
близост до сграда „Пор-
тиер" и до площадковите 
пътища. Съоръжението 
трябва да е с обем не по-
малък от 25 м3, частично 
вкопано в земята, така че 
приемната му част да е 
на не повече от 0,50 м над 
кота терен. Резервоарът 
трябва да е снабден с 2 
бр. канализационни пом-
пи - работна и резервна, 
за препомпване на отпа-
дъчните води пред сгра-
да „Решетки" Следене на 
нивата в резервоара - ръ-
чен и автоматичен пуск 
на помпите.

Дата:

14.05.2009 г.

Възложител: „АЕЦ Коз-
лодуй" - ЕАД

Преписка: Обявено 
в ДВ, номер на обявление-
то 12/14.05.2009 г.

Описание:

Реконструкция на дре-
нажна система 5, 6 UL. 
Системата 5, 6 UL е пред-
назначена да събира дре-
нажни води от пода на МЗ 

и от трансформаторна 
площадка и да ги отвежда 
към каломаслоуловител.

Дата:

14.05.2009 г.

Инженеринг на обект: 
Изграждане на резервоар за приемане на автоцистерни за отпадъчни води – разширение 
на технологичните линии на: Лот 1: ПСОВ Димитровград; Лот 2: ПСОВ Стара Загора

Инженеринг на обект: 
„Изграждане на граничен преход (ГП) – площадкова инфраструктура и монтажни сгради и 
довеждаща инфраструктура – с функция на вътрешна за ЕС граница на Р. България: Лот 1: ГП 
„Ивайловград – Кипринос”; Лот 2: ГП „Златоград – Термес”

Реконструкция на дренажна система 5, 6 UL

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: 0884 20 22 57; e-mail: vestnikstroitel@abv.bg
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КАНАЛ 1

ПЕТЪК, 22 май
06:45 - Денят започва - сутре-

шен блок 07:30 - Евроизбори 2009. 
Предизборни клипове 08:05 - Денят 
започва - сутрешен блок 10:15 - Дър-
зост и красота  11:05 - По стъпките 
на Хемингуей - 12:00 - По света и у нас 
12:25 - Евроизбори 2009. 12:30 - Кот-
ката на г-жа Ашбъро - игрален филм 
14:15 - Специализирано предаване за 
хора с увреден слух 14:45 - Законът и 
ние 15:15 - Вкусът на живота с Васа 
Ганчева 16:00 - По света и у нас 16:40 
- Големите шпионки - анимационен 
филм 17:25 - Скритото съкровище 
17:55 - Евроизбори 2009. 18:00 - По 
света и у нас 18:30 - Евроизбори 2009 
20:00 - По света и у нас 20:30 - 
Евроизбори 2009. 20:40 - Спортни 
новини 20:45 - Евроизбори 2009. 
20:50 - Панорама с Бойко Василев 
21:50 - Есенин - тв филм /7 епи-
зод/ 22:45 - По света и у нас 22:55 
- Евроизбори 2009. 23:00 - Евроиз-
бори 2009. 23:05 - Световен шах-
матен турнир "М-тел Мастърс" 
23:10 - Концерт на Ерик Клептън 
на фестивала в Чикаго 00:15 - 
Вратите се затварят - игрален 
филм /САЩ, 2004г  04:05 - Видеокли-
пове   05:45 - Дързост и красота - тв 
филм 

СЪБОТА, 23 май
07:55 – За децата 11:00 - Памет 

българска с проф.Божидар Димитров 
12:00 - По света и у нас 12:25 - Бразди 
12:45 - Иде нашенската музика - фолклор 
13:25 - Евроизбори 2009. 13:30 - Минута 
е много 14:20 - Осмата в Европа 14:50 
- Урок по родолюбие 15:35 - Уолт Дис-
ни представя. 16:20 - В кадър. Европа 
16:50 - Футбол. ЦСКА - "Локомотив"/
Сф  19:00 - Наблюдател. Световни ар-
хитекти - документална поредица на 
Тома Томов /1 част/ 20:00 - По света 
и у нас 20:20 - Евроизбори 2009. 

20:30 - Спортни новини 20:35 - Ев-
роизбори 2009. 20:40 - Връчване на 
годишните награди за театрално 
изкуство "Аскеер 2009" 22:40 - 
Умно село. "Старецът и реката" 
/Георги Черкелов/ 23:30 - По света 
и у нас 23:40 - Евроизбори 2009. 
23:50 - Световен шахматен тур-
нир "М-тел Мастърс" 23:55 - Тре-
то полувреме 00:10 - Полет над 
нощта

НЕДЕЛЯ, 24 май
06:55 - За децата 10:20 - Вяра и 

общество с Горан Благоев 10:50 - В не-
деля с... 12:00 - По света и у нас 15:30 - 
Фиеста в синьо 16:30 - Спортна трес-
ка 17:30 - БНТ представя "45 градуса по 
Азарян" - документален филм  България, 
2008г  18:30 - Празничен концерт по 
случай Деня на славянската писменост 
и българската просвета и култура 
20:00 - По света и у нас 20:30 - 
Евроизбори 2009. 20:40 - Спортни 
новини 20:45 - Евроизбори 2009. 
20:50 - Шоуто на Канала 21:40 - 
БНТ представя "Рут" - игрален 
филм 22:40 - По света и у нас 
22:50 - Евроизбори 2009. 23:00 - 
Българската вечер на Евровизия 
2009 в Москва 23:50 - Шоу "Елит" 
- предаване за шоубизнес 00:40 - 
На висок глас - двусериен игрален 
филм 02:20 - Първи международен 
фестивал "Meet the World". 06:50 - На-
ционален календар. 

bTV

ПЕТЪК, 22 май
06:20 - Детски клуб Дисни. 06:50 

- "Тази сутрин" 09:30 - "Бон Апети" - ку-
линарно шоу с Иван Звездев 10:00 - "Ча-
сът на мама" 11:00 - "Господарката на 
Троя" - сериал, еп. 39 12:00 - bTV Нови-
ните  13:30 - "Лицето на другата" - се-
риал, еп. 73 14:30 - "Буря в рая" - сериал, 
еп. 168 15:30 - "SMS" - сериал, еп. 94, 95 
16:30 - "Горчиво" - шоу за младоженци 

17:00 - "Любовта е във въздуха" - еп. 18 
19:00 - bTV Новините 20:00 - "Шо-
уто на Слави. Бягство към побе-
дата" 21:00 - "Комиците" 22:00 
- bTV Новините 22:30 - "Шоуто 
на Слави. Бягство към победата" 
23:30 - "Моите мили съседи

СЪБОТА, 23 май
06:30 - Детски клуб Дисни  09:30 

- "Бон Апети" - кулинарно предаване с 
Иван Звездев 10:00 - "Огледала" - пре-
даване за мода и стил с водещ Радост 
Драганова 11:00 - "Търси се..." - токшоу 
с водещи Меги и Нели 12:00 - "Глобусът" 
- предаване за туризъм с водещ Карина 
Караньотова 12:30 - "Най-смешните 
животни и хора на планетата 13:00 - 
"В името на любовта" 14:50 - Формула 
1. Квалификация 16:00 - "Опасно близо" 
- документална поредица за Лили Ивано-
ва, еп. 4 17:00 - "Море от любов" 18:00 
- "Сеизмограф" - предаване за полемика 
и анализи с водещ Светла Петрова 
19:00 - bTV Новините. централна 
емисия 20:00 - "Ясновидци" - ри-
алити шоу 21:00 - "Шепот от 
отвъдното" - сериал, сезон 2, еп. 
18 22:00 - bTV Новините 22:30 - 
"Апокалипто" 

НЕДЕЛЯ, 24 май
07:30 - анимация за деца 09:00 - 

"Сблъсък" 10:30 - "Отпечатъци" - ко-
ментарно токшоу с водещ Мира Ба-
джева 11:30 - "Топ гиър" - автомобилно 
шоу 12:00 - "Другата България" 12:30 
- Концерт на Веселин Маринов - "Любов 
по време на криза 14:10 - "Екстремно" 
- документален филм 14:40 - Формула 
1. Старт - пряко от Монте Карло, 
Монако 17:00 - "Мачът" - Комедия, 
19:00 - bTV Новините - централна 
емисия 20:00 - "Атила, вождът на 
хуните" - Историческо приключе-
ние, 23:10 - bTV Новините - късна 
емисия 23:40 - "Без дрехи" - раз-
влекателно шоу 01:00 - "Твоите 
приятели и съседи" - Комедийна 
драма 03:00 - Формула 1. Квалификация 

- повторение /Монте Карло, Монако/
 

ПЕТЪК, 22 май
07:00 - "Здравей, България" - су-

трешен блок на НТВ 09:30 - "На кафе" 
- предаване на НТВ 12:00 - "Календар" 
- информационна емисия на НТВ 12:30 
- "Каре дами" - сериен филм 13:30 
- "Страсти на леда" - сериен филм 
14:30 - "Блясък" - сериен филм 15:30 - 
"Едно момиче в Аляска" - сериен филм 
16:30 - "1001 нощ" - сериен филм 
18:00 - "Сделка или не" - телевизионна 
игра 19:00 - "Календар" - инфор-
мационна емисия на НТВ 20:00 - 
"Всички имаме сърца: За децата 
на България"- благотворителна 
шоу програма 22:30 - "Господари 
на ефира" - забавно предаване на 
НТВ 23:00 - "Календар" - инфор-
мационна емисия на НТВ 23:15 
- "Тежки престъпления" 00:15 - 
"Лесни пари" - тв игра  

СЪБОТА, 23 май
07:30 - За децата 12:00 - "Кален-

дар" - информационна емисия на НТВ 
12:15 - "Пазарен навигатор" - предаване 
за икономика 12:30 - "Мисия Моят Дом 
13:00 - "Пълна промяна" - реалити шоу 
14:00 - "Купидон" - сериен филм 14:50 - 
"Баровци" - сериен филм 16:10 - "Кони 
и Карла" - с уч на Дейвид Духовни, Крис 
Лоугън, Тони Колет, Ниа Вардалос, Бо-
рис Макгивър и др. 18:00 - "Отечест-
вен фронт" - предаване на НТВ 19:00 
- "Календар" - информационна 
емисия на НТВ 19:30 - "Темата 
на Нова 20:00 - "Пълна лудница" - 
комедийно ТВ шоу 21:00 - "Шоуто 
започва" - с уч. на Робърт де Ниро, 
Уилям Шатнър, Рене Русо, Франки 
Фейсън, Еди Мърфи и др. 22:50 - "Го-
рещо" - телевизионен таблоид с Венета 
Райкова 23:50 - "Календар" - информаци-
онна емисия на НТВ 01:20 - "Лесни пари" 
- тв игра

НЕДЕЛЯ, 24 май
06:00 - "Гостите на "Здравей, Бъл-

гария" - предаване на НТВ 06:30 - "Хай 
тек" 07:00 - Иконостас 07:30 - "Живо-
тът и приключенията на Джунипър Лий 
" - дет. анимационен сериал, 3 сезон 
08:00 - "Каспър" - детски анимационен 
сериал 08:30 - "Капитан Скарлет" - дет-
ски анимационен сериал 09:00 - Часът 
на Уорнър  09:30 - Часът на Уорнър: "Х-
Мен: Еволюция" - детски анимационен 
филм 10:00 - "Семейство Флинтстоун" 
10:20 - "Въздушният Бъд: Волейболна 
Лига" 12:00 - "Календар" - информаци-
онна емисия на НТВ 12:15 - "България: 
различната" - предаване за туризъм 
12:30 - "Наследникът" 14:00 - "Фатални 
жени"  16:20 - "Време за раздяла" 19:00 
- "Календар" - информационна еми-
сия на НТВ 19:30 - "Темата на Нова 
20:00 - "Патриотът 23:00 - "Ка-
лендар" - информационна емисия 
на НТВ 23:15 - "Поверително от 
Ел Ей 00:10 - "Разобличаване" - сериен 
филм, сезон 2 01:10 - "Шампионите на 
изложбата"  

ПЕТЪК, 22 май
09:30 - Рали "Италия" - Новини-

те преди старта 10:00 - Лека ат-
летика: "Маратон на сабите 10:30 
- Колоездене, "Джиро д`Италия": 
Сестри Леванте - Риомаджоре 
(дванадесети етап) 12:00 - Тенис: 
"Мастърс дьо Пари 13:00 - Тенис, 
WTA: Турнир във Варшава, пря-
ко 16:30 - Колоездене, "Джиро 
д`Италия": Лидо ди Камайоре - Фло-
ренция (тринадесети етап), пряко 
18:30 - "Евроголове уикенд 19:00 
- Футбол: Класически мачове 
от Шампионската лига 20:00 
- "Планета "Евроспорт 20:30 - 
Футбол, Купа на УЕФА (жени): 
Дуисбург - Звезда 2005, пряко 
22:30 - Канадска борба: Нацио-
нална лига 23:00 - Покер: "Пар-

туш покер тур 00:00 - Рали 
"Италия" - Новините преди 
старта 00:30 - Кеч: Класически 
мачове от WWF 01:30 - Кеч: "Тази 
седмица в WWE 02:00 - Рали "Ита-
лия" - Новините преди старта

СЪБОТА, 23 май
09:30 - Рали "Италия" - Обзор на 

първия ден 10:00 - Формула 1: "Фа-
бриката на "Уилямс 10:30 - "Планета 
"Евроспорт 11:15 - "Евроголове уикенд 
11:30 - Колоездене, "Джиро д`Италия": 
Лидо ди Камайоре - Флоренция (трина-
десети етап) 12:45 - Тенис, WTA: Турнир 
във Варшава, финал, пряко 14:30 - Тенис: 
"Мастърс дьо Пари 16:00 - Колоездене, 
"Джиро д`Италия": Кампи Бизенцио - 
Болоня (четиринадесети етап), пряко 
18:30 - Футбол, Купа на УЕФА (жени): 
Дуисбург - Звезда 2005 19:30 - "20 
години Евроспорт 20:30 - Конен 
спорт: "Глобъл чемпиънс тур" 
Хамбург 21:45 - Бокс: Мариуш 
Чендровски - Систо Саманиенго, 
пряко 00:00 - Рали "Италия" - Обзор на 
първия ден 00:30 - Формула 1: "Фабри-
ката на "Уилямс 01:00 - Футбол, Купа на 
УЕФА: Вердер - Шахтар, финал

НЕДЕЛЯ, 24 май
09:30 - Рали "Италия" - Обзор на 

втория ден 10:00 - Колоездене, "Джиро 
д`Италия": Кампи Бизенцио - Болоня 
(четиринадесети етап) 10:45 - Авто-
мобилизъм: "Порше къп" Монте Карло, 
пряко 11:30 - Формула 1: "Фабриката 
на "Уилямс 12:00 - Тенис: "Ролан Гарос", 
пряко 17:00 - Колоездене, "Джиро 
д`Италия": Форли - Фаенца (петнадесе-
ти етап), пряко 18:30 - Тенис: "Ролан 
Гарос", пряко 21:30 - Тенис: "Гейм, 
сет, Матс 22:00 - Снукър: "Зала на 
славата 23:15 - "Моторспорт уик-
енд 23:30 - Автомобилизъм: Све-
товни серии "Рено" Монте Карло 
00:00 - Рали "Италия" - Обзор на втория 
ден 00:30 - "Боен клуб" - Суперфайт 
Спешъл 02:30 - Рали "Италия" - Обзор на 
втория ден

„Трудно може да се дока-
же дали е имало нелегални 
залагания върху резулта-
тите от някои футболни 
мачове, но ако е имало та-
кова нещо, твърде възмож-
но е в него да са участвали 
хора от футбола в Бълга-
рия". Такова е мнението на 
Васил Колев - главен редак-
тор на в. „Печели" по повод 
на арестуваните от МВР 
заподозрени в нелегална 
хазартна организация с 

такива залози. Спо-
ред него това може да 

се установи лесно, като 
се поиска съдействие от 

букмейкърите, тъй 
като те са потър-
певши. Той обаче 
е песимист, че в 
България ще бъдат 
открити хората, 
които се занима-
ват с уреждането 
на резултатите 
от футболните 
мачове.

Думите му бяха 
подкрепени и от Желю 
Станков – заместник гла-

вен редактор на в. „Тема 
спорт", според когото 
подобен бизнес трудно би 
съществувал без участие 
на шефове на футболните 
клубове. „Съмнявам се, че 
това може да стане без 
участието на 22 футбо-
листи и на техните тре-
ньори - каза журналистът 
и добави: - Никой не би 
отишъл на мач, ако резул-
татът се знае предвари-
телно."

„Черно тото“ няма без участие на 
футболни ръководители и на играчи

Уникална бронзова пластика 
за победителя в „М-Тел Мастърс“ 2009

Уникална  бронзова 
пластика „Пиета” ще бъде 
специалната награда за 
победителя в шахмат-
ния супертурнир „М-Тел 
Мастърс” 2009. Награда-
та ще му бъде връчена на 
официалното закриване 
на състезанието на 23 
май. Автор на творбата 
е известният български 
скулптор Христо Христов, 
автор с множество самос-

тоятелни изложби и учас-
тия в експозиции в Бълга-
рия и Европа. Христов е 
автор и на призовете за 
ежегодните награди „Спор-
тен Икар” на фондация 
„Български спорт”.

Останалите петима 
участници в софийския су-
пертурнир от 21-ва кате-
гория ще получат автор-
ски икони със стилизирани 
образи на Исус Христос, 

Архангел Михаил, свети 
Георги и свети Мина. Ико-
ните от цикъла „Съвремен-
ни икони” са нарисувани от 
Пламен Капитански. Сред 
творбите му са портрет 
на Ричард Лъвското сърце, 
изложен в крепостта Tower 
of London, и икона на Бого-
родица, подарена на папа 
Йоан Павел II. Произведени-
ята на Капитански са част 
от редица частни колекции 

по цял свят.
В предните издания на 

„М-Тел Мастърс” победи-
телят получаваше копие 
на старинна българска 
икона. Като трикратен по-
бедител в „М-Тел Мастърс” 
Веселин Топалов вече има 
в колекцията си копия на 
иконите „Влизане в Йеру-
салим”, „Свети Георги По-
бедоносец” и „Четирима 
светци воини". Миналата 

година по-
бедителят 
В а с и л и й 
И в а н ч у к 
о т н е с е 
със  себе 
си копие на 
староза-
ветната 
икона „Св. 
Староза-
ветна Тро-
ица”.
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Вечери на модата
На 13 и  14 .VI .2009 

г. в комплекса „Св. св. 
Константин и Елена" 
ще се състои най-голя-
мото модно събитие в 
България – „Вечери на 
модата", което се про-
вежда за осма година 
със съдействието и лю-
безното домакинство на 
Гранд хотел Варна.

Тази година партньор 

на събитието е българ-
ският моден портал 
Fashion.bg, който праз-
нува 10 години от съз-
даването си, през които 
активно популяризира 
българската мода в Бъл-
гария и по света. 

По традиция форумът 
на модата се провежда в 
две вечери. Изявени ди-
зайнери и модни къщи 

Аксиния и фолкдивата Камелия пяха на 
конкурса „Да бъдеш Мерилин“ във Варна

Бляскав шоуспектакъл 
„Да бъдеш Мерилин” събра 
варненския елит в Гранд 
хотел Варна преди дни. 
Той е вторият пореден от 
националния конкурс „Да 
бъдеш Мерилин – Усеща-
не за жена”, осъществен 
с подкрепата на дамски-
те цигари Merilyn Slims. 
Финалът ще е на 11 юни 
в София. Постановката е 
поверена на Амалия Тин-
чева, а до конкурса бяха 
допуснати 16 варненски 
красавици, които упорито 
репетираха под ръковод-
ството на хореографката 
Ани Петкова. За пълната 
прилика на момичетата с 
Мерилин Монро и за стай-
линга се погрижиха от 
фризьорски салони „Арлет-
Варна”.

Безпристрастното 

жури, в което бяха и оча-
рователната Камелия и 
поп талантът Аксиния, 
имаше нелеката задача 
да избере една първа и 
две подгласнички, които 
най-много се доближават 
до образа на Мерилин. 

За холивудския блясък на 
спектакъла допринесе и 
специално ушитата ко-
лекция от рокли на марка 
„Миро”, наречена „Мери-
лин”. С част от нея в края 
на юни модната къща ще 
участва в Дните на бъл-

гарската култура в Рим.
Аксиния изпя последни-

те си хитове, а фолкдива-
та Камелия взриви публи-
ката с любимите й песни.

Допълнително наже-
жиха страстите изпълне-
нията на „Максимус бойс”. 

Успешно 
превъплъ-
тила се в 
ролята на 
Мерилин 
бе и во-
д е щ а т а 
Деси Ба-
нова, ко-
ято, без 
да излиза 
от обра-
за си на 
синоптик, 
предска-
за хубаво 
в р е м е . 
Партни-

раше й Айвън от „Макси-
мус бойс”, който не про-
пусна да се поразговори с 
участничките и да прове-
ри познанията им за Ме-
рилин.

Лента и корона с ка-
мъни Сваровски, участие 
във финалния конкурс „Да 
бъдеш Мерилин” в София, 
ръчен часовник, уикенд 
за двама в петзвездния 
хотел „Роял Бийч” и ръч-

но изработено златно 
бижу, парична награда и 
много други са част от 
подаръците, получени от 
победителките. Първа 
единодушно бе избрана 
25-годишната Росица 
Тонева, на второ място 
е Филипа Гунчева - 19 г., 
трета е Александра Янче-
ва – 19 г. Всички момиче-
та получиха подаръци от 
Merilyn Slims.

представят своите ак-
туални модни колекции. 
В ревютата участват 
едни от най-добрите и 
популярни модели, някои 
от които са носителки 

на титлата „Мис Бъл-
гария" - Елена Ангелова, 
Виолета Здравкова, Теди 

Тамара Асланова в 

тоалет на модна 

къща „Миро” по 

време на „Вечери на 

модата” 2008 

 Модел на „Холидей-SONA”

Модел на бельото 

TONI LANS

Страницата е 
подготвена с любезното 
съдействие на

Велинова, Гергана Гун-
чева, Боряна Шехтова, 
Юлия Юревич, Жасмина 
Тошкова и др.

Водещи на събитие-
то ще бъдат Деси Бано-

ва от „Нова телевизия” и 
Ева Кикерезова от пре-
даването „Звезден прах” 

на ББТ. Организацията 
и постановката са дело 
на Амалия Тинчева.

Събитието ще се 
излъчи в предаването 
„Огледала” на Би Ти Ви, 
Телевизия ВВТ, Нацио-
нална кабелна телевизия 

- Канал-3, ТV-7, както и 
във всички магазинни 
предавания, в които се 
показва мода. Модното 
шоу ще бъде отразено 
от всички печатни мод-
ни издания и множество 
интернет сайтове. 
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50 години приятелство 
Япония – България

2009-а е юбилейна за 
нас и за Страната на из-
гряващото слънце – дипло-
матическите отношения 
между двете държави са 
подновени на 12 септември 
1959. Събитието беше от-
белязано с визита на Техни 
императорски Височества 
принц Акишино и съпругата 
му принцеса Кико в България 
миналата седмица. Начало-
то е поставено през януари 

тази година 
с официал-
ното посе-
щ е н и е  н а 
президента 
Георги Пър-
ванов и съ-
пругата му 
в Япония.

П р и н ц 
Акишино и 
принцесата 
се срещнаха 
с ученици-
те от 18-о 
СОУ „Уилям 

Гладстон" в 
София - пър-
вото учили-
ще в Европа, 
въвело япон-
с к и я  е з и к 
като предмет в учебната 
програма за средното обра-
зование. То е финансирано 
от Програмата на японско-
то правителство за пре-
доставяне на безвъзмездна 
помощ за културни проекти 
и проекти на местно рав-
нище. Децата и техните 

преподаватели посрещнаха 
специалните гости с бъл-
гарски и японски знамена и 
ги поздравиха с демонстра-
ция на чайна церемония.

Императорското се-
мейство посети Софий-
ския университет „Св. Кл. 
Охридски". То беше посрещ-
нато от проф. д.м.н. Недю 
Попиванов – зам.-ректор на 
СУ, доц. д.ф.н. Петя Янева 
– декан на ФКНФ и от доц. 
д.ф.н. Бойка Цигова – ръко-
водител на специалност 
„Японистика”. В театрал-

ната зала „Алма 
Матер", след като 
поднесоха рози, 
студенти  поз -
дравиха принц Акишино и 
принцеса Кико с кратка реч 
на японски език на тема 
„Моята Япония и България" 
и с демонстрация на япон-

ско традиционно бойно 
изкуство с меч. В края на 
визитата си Техни импе-
раторски Височества за-
интригувано разговаряха с 
всеки един от студентите 

поотделно.
Президентът Георги 

Първанов и принцът на 
Япония откриха Музея на 
тракийското изкуство в 

хасковското село Алек-
сандрово. В него се на-
мира пълното копие на 
владетелска гробница от 
разцвета на Одринското 
царство. За изграждането 
на копието на гробницата 
край селото и музея япон-
ското правителство дари 
повече 2,5 млн. долара. 

Принц Акишино е по-
младият син на император 
Акихито. Той и съпругата 
му Кико имат две по-големи 
дъщери - Мако и Како, и син 
на две години и осем месе-
ца, който е трети по ред 
за наследяването на тро-
на след чичо си Нарухито 
и баща си. Раждането на 

принц Хисахи-
то е значител-
но събитие за 
Япония, защото 
той е първият 
мъжки наслед-
ник за престо-
ла от 40 години 
насам. Според 
конституция-
та на Страна-
та на изгрява-
щото слънце 
само мъж може 
да застане на-
чело на монар-
хията.

Виолета Михайлова

Снимки авторът

Техни императорски Височества принц Акишино 

и съпругата му принцеса Кико

Звездите на Art Academy озариха габровския фестивал
Впечатлява-

що присъствие 
и  незабравими 
мигове изживяха 
гостите с тан-
цьорите на Art 
Academy по време 
на фестивала на 
хумора в Габрово, 
който се проведе 
на 15 и 16 май. 

„ Грандиозно 
шоу, невероятен 
парад  и  много 
добра подготов-
ка”, бяха думите 
на Евгения Тро-
фимчук,  която 
участва в тазгодишния 
фестивал със своя шоу-
спектакъл „Харемът на 
богиня Изида”, соло изпъл-
нения в различни стило-
ве (jazz modern, flamenco, 
руски танци, танго), по по-
кана на Стефан Маринов 
(организатор) и община 
Габрово. 

„Евгения Show star” 
представи пред много-
бройната публика зрелищ-
ния си спектакъл, който 
скоро ще бъде поставен 
на сцената на староза-
горския драматичен те-
атър в средата на месец 
юни. Там в съвместен 
проект участие ще вземе 
и сръбският композитор 
и музикант Горан Йекнич, 
под чийто аранжимент е 
направена част от танцо-
вото шоу.

Публиката засипа с 
овации блестящите из-
пълнения, в които взеха 
участие и учениците от 
Аrt Academy.

Организаторите под-
несоха на многохилядната 
публика седмична програ-

ма, която прерасна в не-
спирен купон, а площадът 
пред общината едва успя 
да събере жадните за по-
ложителни емоции малки и 
големи деца. Не липсваха 
развлекателни и занима-
телни игри, въртележки, 

сладки изкушения, ори-
гинални маскарадни кос-
тюми, по които гости-
те буквално „полудяха” и 
на всяка цена искаха да 
се сдобият с тях.

На 15 май от 17 ч. 
стартира празничната 
концертна програма, 
в която взеха участие 
Нина Николина, Калин 
Вельов, изпълнители от 
Music Idol и други учас-
тници. 

За финал на своето 
шоу Евгения Трофимчук 
представи колекция от 
вечерни рокли на екс-

травагантната дизай-
нерка Светла Димитрова, 
носителка на „Златната 
игла”. 

Публиката 
остана много 
д оволн а  от 
празничната 
п р о г р а м а  и 
дари с хиляди 
аплодисмен-
ти звездите. 
„ М н о г о  м и 
хареса този 
слънчев град – 
изключително 
привет ливи 
и добродуш-
ни хора. Дали 
сме оставили 
д о б р о  в п е -
ч а т л е н и е ? 
Публиката го 
доказа с хиля-
дите аплаузи 
и овации към 

горещите ми руски и 
фламенко танци. Със 
сигурност ще гос-
тувам отново тук. 
Искам да благодаря 
на кмета на гр. Габро-
во, от името на Art 
Academy, за поканата 
и за прекрасната ини-
циатива и да кажа, че 
ако има повече такива 
хора в България, всич-
ки ще бъдат по-ус-
михнати и по-добри”, 
допълни още Евгения.

Материалът е подгот-
вен със съдействие на 
www.fashion.bg


