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

Брой 9, 29 май 2009 г., цена 1 лв.

В БРОЯ:

България става
лидер на иновациите 
в региона        

стр. 3

Кметът на Банско:

Кризата спря  
строежите, 
но не и 
строителството
     стр. 5

Детски градини 
в строителната 
програма на София       
 стр. 7

Нова секция в КСБ 
набира скорост        

стр. 9

Оптимист 
в тежко време  

Представяме  
строителния предприе-
мач от Велико Търново  
Лъчезар Петков
 стр. 11

Защо си струва
да дарим за храм 

     стр. 10

Наши строители във 
възстановяването на Ирак
Делегация от КСБ ще се запознае с обстановката на място

Възможното участие на бъл-
гарски строителни фирми в про-
цеса на следвоенното възстано-
вяване на Ирак е актуален етап 
в развитието на двустранните 
отношения. Българските строи-
тели, представени от КСБ, бла-
годарение на своите традиции 
и опит, имат възможност да 
се включат в процеса на след-
военно възстановяване на Ирак 

в приоритетните за страната 
отрасли на икономиката като 
строително-монтажни работи 
в различни области. Тези и дру-
ги въпроси от взаимен интерес 
бяха дискутирани на среща в 
Областното представител-
ство на КСБ – София, с търгов-
ския съветник в посолството на 
Ирак в България Кадим Джабир. 
На срещата присъстваха инж. 
Светослав Глосов – председател 
на ОП-София, инж. Кирил Нико-
лов – зам.-председател на ОП-

София, инж. Николай Станков – 
зам.-председател на ОП-София, 
и Венелин Терзиев – зам.-предсе-
дател на КСБ. 

Инж.  Глосов представи 
структурата и функциите на 
Камарата на строителите в 
България като официален пред-
ставител на строителния 
бранш. От своя страна Джабир 
изрази мнение, че трябва да бъ-
дат възстановени традиционно 
добрите българо-иракски иконо-
мически връзки. Ирак е в процес 

на възстановяване и държавата 
предоставя различни възмож-
ности за работа на строител-
ните фирми от Европа. Призна-
нието на приноса на българския 
военен контингент в следвоен-
ното възстановяване на стра-
ната е още едно предимство 
иракската страна да насърчава 
преференциално българските 
бизнесмени и строители да ин-
вестират и работят в Ирак.

 на стр. 2

Георги Сотиров

Инж. Кирил Николов – зам.-председател на ОП-София, инж. Светослав Глосов – председател на ОП-София, и инж. Николай Станков – зам.-председател на 

ОП-София  

Снимка авторът

Три години срок за 
коридор №10

Сърбия предвижда сериозни 
инвестиции в изграждането на 
коридор №10. Общата му дължина 
е около 830 км, от които почти 
500 все още не са изградени. Това 
каза на среща с български журна-
листи в Белград проф. Александър 
Цветанович, зам.-министър в Ми-
нистерството на инфраструкту-
рата на Сърбия. Според него няма 
пречка български фирми да участ-

ват в строителството.
Общата стойност на целия 

проект е 1 млрд. и 700 млн. евро. 
Крайният срок за завършване на 
коридор №10 е три години.

През следващите 8 години 
сръбското правителство плани-
ра да инвестира 4,6 млрд. евро в 
развитието на железопътната 
инфраструктура, а в пътища – 4 
млрд. евро в следващите 4 години.

 
 Подробности на стр. 16

Мариана Георгиева

Българин разлюля 
световен форум

Докато леки трусове люле-
еха страната ни, единственият 
българин, специалист по земе-
тръсно инженерство и препода-
вател в университета на Торон-
то, даде своята дан на науката 
с участието си в Международ-
ния научен Rose School семинар 
в областта на земетръсното 
инженерство. Инж. д-р Боян 
Михайлов, който е и единстве-
ният българин, възпитаник на 
училището Rose School в Павия, 

Италия, което предоставя обра-
зование на изключително високо 
равнище в областта на земе-
тръсното инженерство, пред-
стави страната ни с научната 
си разработка на тема „Поведе-
ние на стоманобетонни гредос-
тени, подложени на монотонно и 
знакопроменливо натоварване.”

Какво още се случи  
на международния форум –  

на 18 стр.



от стр. 1

П р е д и  г о д и н и 
България е изпълня-
вала много проекти 
в Ирак и е резонно 
тя да е една от пър-
вите страни, влезли 
в иракския строите-
лен пазар. Ситуация-
та в Ирак сега е от-
носително спокойна, 
а собствеността в 
Ирак 80% е държав-
на и всички общини 
имат обявени стро-
ителни проекти за 
въ з с т ан овяване . 
Държавата гаран-
тира плащанията 
към чуждестранни 
фирми. В експозето 
си Джабир предложи да се 
организира делегация от 
представители на КСБ за 
посещение в Ирак, за да 
се види обстановката на 
място.

Инж. Станков предло-
жи иракската страна да 
предостави конкретни 
проекти, които ще бъдат 
преведени на български 
език, за да могат фирми-
те от КСБ да се запоз-
наят конкретно с тях. 
Инж. Николов предложи 

да се поканят фирми, ко-
ито вече са работили в 
Ирак, да бъде разяснено 
как са организирани раз-
плащането, сигурността, 
охраната, снабдяването. 
Необходимо е, подчерта 
инж. Николов, нашите ме-
ниджъри да се запознаят 
с иракските закони, от-
насящи се до строител-
ството. Венелин Терзиев 
прояви интерес върху за-
конодателната база за 
работа на наши фирми - 

самостоятелно или 
в партньорство с 
иракски фирми. Той 
информира госта и 
за възможностите 
на нашата страна 
за производството 
на строителни ма-
териали. 

Джабир инфор-
мира представи-
телите на КСБ, че 
е по-добре българ-
ските фирми  да 
работят в парт-
ньорство с ирак-
ските. В заключе-
ние иракският гост 
сподели,  че вече 
много американски 
и италиански фир-
ми работят там, 

а напоследък и фирми от 
Източна Европа. Строи-
телни материали нямат. 
Имат нужда от внос на 
желязо и цимент. 

Инж. Светослав Глосов 
предложи до 15 юни 2009 
г. ОП-София да организи-
ра среща на наши фирми 
от цялата страна за за-
познаване с обстановка-
та в Ирак, с конкретните 
строителни проекти и с 
друга предварителна ин-
формация.
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САМОКОВСКИ ЕСКИЗИ

Ходили ли сте скоро в Самоков? Сега, 
в началото на строителния сезон, кога-
то мнозинството от работоспособно-
то население е горе, в Боровец, и печели 
пари от строителния бизнес? Строи се, 
но някак си по-приглушен е шумът от 
багерите и самосвалите... Хотелите са 
полупразни, или полупълни, както ви се ха-
реса! Има туристи, обичайните заподо-
зрени пенсионери от северните страни, 
вече вкусили от истинската самоковска 
баница, от киселото мляко от с. Очуша и 
сладкото от малини на Костенец.

Самоков е различен град! Особената 
му гордост е, че осигурява водата за пи-
ене на столицата на България. Велико-
лепният тазгодишен сняг задълго скри 
от любопитния поглед небрежното отно-
шение към природата и тук, в Самоков, и 
горе, зад капанчетата на Боровец. 

Та великолепният нов сняг скри мръ-
сотията зад кръчмите и пицариите, за 
да не би някой да си помисли, че е добре 
тук да има специален екологичен закон, 
който да зависи от броя на местата в 
заведението. И чорбаджията му да си 
плаща за отпадния продукт пропорцио-
нално на оборота. Защото в Боровец и 
Самоков пречиствателните съоръжения 
не са достатъчни! И ако искаш след го-
дини да се съизмерваш с Вал д`Изер, Кор-
тина д`Ампецо или Нагано и да печелиш 
от туризма, сега трябва да плащаш за 
пречиствателни станции.

„Пречиствателна станция лесно се 
строи, но трудно ще се класираш за из-
пълнител при невъзможните изисквания 
на тръжната документация!”, твърди 
моят самоковски приятел Красимир Ми-
лушев - управителят на „Красстрой”, ко-
гато обсъждахме състоянието на стро-
ителния бизнес в Говедарци, където той 
завършва едно кокетно вилно селище.

Затова (твърдя!...) славата на Само-
ков не е само в картофите, Попангелови 
и Боровец... От времето на самокови-
те по рилските реки е изтекло много и 
много чиста вода и е справедливо днес 
да се каже, че наследниците им – освен 
бизнес в туризма, промишлеността, сел-
ското стопанство, развиват грамотно 
и строителния бранш! И то не в смисъ-
ла, че са на „ти” с мистрията, тесла-
та, маламашката и отвеса... А защото 
само на километри под тяхното земли-
ще е най-голямото и основно водохра-
нилище във водостопанската система 
„Искър". Вече 53 години язовир „Искър" 
е особената гордост на своите стро-
ители, проектанти и експлоатационен 
персонал. Гордост е и на Милушев, който 
стриктно следи неговите камиони да не 
разтоварват строителните отпадъци 
където им падне, а по картерите да няма 
и следа от масла... „Всичко е природа”, 
твърди той.

Хората на Милушев и на колегите му 
от Самоков са строили и вилите в Ренов 
дол, който е във водосбора на язовира, но 
нима собствениците на къщите – с но-
тариални актове отпреди 1950 г. и стро-
ителни билети за градеж върху бащина-
та нива, трябва да се чувстват виновни 
в екологичния смисъл на думата? 

Научна истина е, че язовир „Искър" е 
една мощна самопречистваща се сис-
тема. Факт е, че столичани пият една 
от най-вкусните води в Европа! Истина 
е обаче, че няма нищо вечно под слънце-
то, ако сме брутални към собственото 
си бъдеще. 

За „Тухла четворка“ - 

Георги Елински

Тухла четворка

Чехи подобряват 
железопътната 
инфраструктура у нас 

Министерството на 
транспорта подписа два 
договора между Национал-
ната компания „Железо-
пътна инфраструктура" и 
чешката фирма „ОХЛ ЖС" 
АД и Консорциум „Евро Гео 
Рейл", съобщиха от прес-
центъра на транспортно-
то министерство. Фирма 
„ОХЛ ЖС" АД е избраният 
изпълнител на проекта 
„Електрификация и ре-
конструкция на жп лини-
ята Свиленград–турска 
граница" за проектиране, 
строителство и електри-
фикация на жп участъка. 
Договорът беше подписан 
от генералния директор 
на Националната компа-
ния „Железопътна инфра-
структура" Антон Гинев и 
от генералния директор 
и председател на Управи-

телния съвет на „ОХЛ ЖС" 
АД Михал Щефел. Проек-
тът е предвиден за фи-
нансиране от Кохезионния 
фонд чрез ОП „Транспорт" 
по приоритетна ос 1 - Раз-
витие на железопътната 
инфраструктура по тран-
севропейските и основ-
ните транспортни оси. 
Стойността на договора 
е 69 999 666 лв. (без ДДС). 
Консорциум „Евро Гео Рейл" 
е класираният на първо 
място на провелата се 
тръжна процедура за из-
бор на изпълнител за про-
ектиране и внедряване на 
Географска информацион-
на система за нуждите на 
НК ЖИ. Проектът ще се 
финансира от Европейския 
фонд за регионално раз-
витие чрез Оперативна 
програма „Транспорт" по 

приоритетна ос „Техниче-
ска помощ". Стойността 
на договора е 7,760 млн. 
лв. (без ДДС). От страна 
на „Евро Гео Рейл" догово-
рът беше подписан от уп-
равителя на консорциума 
и изпълнителен директор 
на „Контракс" ЕАД Йордан 
Йорданов.

Със старта на тези 
два проекта и на остана-
лите проекти, свързани с 
жп транспорта, страте-
гиите, които сме разра-
ботили, доказват нашата 
обща цел, а именно, да 
достигнем едно високо 
развитие на железопът-
ния транспорт, който 
изцяло да е в унисон с це-
лите, които си поставят 
европейските железници, 
каза министър Петър Му-
тафчиев.

От 1 юни БДЖ с новите стари спални вагони 

Новите рециклира-
ни спални вагони и ва-
гони тип „бистро" ще 
бъдат пуснати в редов-
на експлоатация от 1 
юни 2009 г. Те ще бъдат 
включени в съставите 
на нощните влакове от 
София за Бургас, Варна 
и Добрич и обратно, 
както и в състава на 
нощните влакове между 
Пловдив и Варна. След 
осъществяване на необходимата коор-
динация между „Български държавни же-
лезници" ЕАД и съседните железопътни 
администрации рециклираните спални 
вагони ще бъдат включени и в състави-
те на международни влакове. Вагоните 
тип „бистро" ще бъдат включени също в 
съставите на ускорените бързи влакове 
„Златни пясъци" (София–Варна–София) и 
ускорените бързи влакове „Слънчев бряг" 
(София–Бургас–София). До момента са 

доставени дванайсет 
спални вагона и три 
вагона тип „бистро". 
П р е з  с л е д в а щ и т е 
месеци предстои до-
ставката и пускането 
в експлоатация на още 
осемнайсет рециклира-
ни спални вагона и два 
вагона тип „бистро". 
Спалните вагони и ва-
гоните тип „бистро" 
са доставени от Гер-

мания и отговарят на европейските 
технически спецификации за оперативна 
съвместимост (TSI), както и на съвре-
менните изисквания за безопасност, 
противопожарна сигурност и комфорт. 
Доставката на тези вагони е в из- 
пълнение на програмата на „Български 
държавни железници" ЕАД за обновява-
не на подвижния състав за пътнически 
превози и повишаване на качеството на 
транспортната услуга.

Очаква се реален напредък 
за средствата по САПАРД

Наши строители ...

След поредната среща 
в Европейската комисия 
по т.нар. План за дейст-
вие за отстраняване на 
нередности, свързани с 
отпускането на средства 
за България по линия на 
предприсъединителната 
програма САПАРД страна-
та ни пое определени за-
дължения и ангажименти. 
Това бе дискутирано на 
среща на вицепремиера 
Меглена Плугчиева, която 
отговаря за управлението 
на европейските фондове, 
и министъра на земеде-
лието Валери Цветанов 
с еврокомисаря за земе-
делието и развитието на 
селските райони Мариан 
Фишер Боел. 

След  ра з говорите 
стана ясно, че е възмож-

но фондовете по САПАРД 
за България да бъдат раз-
мразени скоро. От разяс-
ненията се разбра, че е 

представена инфор-
мация по проблеми 
около т.нар. свърза-
ни лица за начините 
на извършване на 
проверки, за регис-
търа на нередно-
сти и подаването 
на случаите на не-
редности към Евро-
пейската служба за 
борба с измамите 
(ОЛАФ) и други. 

З а  д а  б ъ д а т 
размразени сред-
ствата по предпри-
съединителната 
програма, трябва 
да бъде извършена 
независима одит-

на проверка как действа 
т.нар. референтна ценова 
листа след вече приетите 
промени в методологията.

Кадим Джабир, търговски съветник в 

посолството на Ирак в България
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Със споразумение за изграждане на първи нанотехнологичен център 

България става лидер на 
иновациите в региона

Българското прави-
телство и IBM (NYSE:IBM) 
официално обявиха съ-
трудничеството си в 
областта на нанотех-
нологиите, както и за 
изграждането на първия 
в България център за 
нанотехнологии. В Ми-
нистерския съвет бе по-
дписано Общо рамково 
споразумение, което за-
дава основните параме-
три на партньорството. 
Документът предвижда  
сътрудничество в рамки-
те на 3-годишна програма. 
Според търговското спо-
разумение консултанти 
от IBM ще участват в из-
граждането на новия цен-
тър, който ще разчита на 
най-модерно оборудване и 
ще използва най-новите 
постижения на нанона-
уката, за да създава и 
прилага на практика ино-
вативни високотехноло-
гични продукти. IBM Blue 
Genе, българският супер-
компютър, собственост 
на ДАИТС, ще подпомага 
центъра с изчислителна 
мощ при реализирането на 
конкретните разработки.

„Вярвам, че реализаци-
ята на подобни проекти 
от сферата на високи-

те технологии е особено 
важна в сегашния период 
на глобална икономическа 
рецесия. Защото наред с 
мерките и инструменти-
те за противодействие 
на кризата са важни и 
изходните позиции и под-
готовката за следкризис-
ното възстановяване на 
икономиката”, подчерта 
министър Орешарски. Той 
добави, че освен огромни-
те социално-икономиче-

ски негативи, които носи 
кризата, тя е и своеобра-
зен прозорец на възмож-
ности, преди всичко за 
оценка на перспективите 
в посока на интензифици-
ране и технологизиране на 
производството. 

Посланикът на САЩ 
Нанси Макълдауни заяви, 
че това е истинска стъп-
ка напред за страната и 
за партньорството между 
САЩ и България. Тя подчер-

т а ,  ч е 
н ай - в а -
ж н о т о , 
което ще 
н а п р а -
ви това 
споразу-
мение, е 
да пози-
ционира 
и  п р о -
ф и л и р а 
страна-
та като 
лидер в 
и н о в а -
циите и  
агент на 
икономи-
ч е с к и я 
растеж в 
целия ре-
гион.

„Та з и 
„нано" стъпка на Бълга-
рия открива глобални въз-
можности за страната и 
региона”, заяви Марсело 
Лема, генерален директор 
на Ай Би Ем за Централна 
и Източна Европа. „IBM e 
дългогодишен лидер в на-
нотехнологиите и учас-
тието ни в този проект 
ще ускори успеха на Бъл-
гарския нанотехнологичен 
център. Смятам, че БНЦ 
залага на много перспек-

тивен модел на сътрудни-
чество между бизнеса и 
академичните среди”, каза 
още той.

„Образът на една мо-
дерна държава се прави 
от високите техноло-
гии и от договори, които 
днес подписахме”, заяви 
заместник-министърът 
на финансите Любомир 
Дацов и изказа своята 
благодарност към всички, 
които участват в този 
проект.

Очаква се нанотехно-
логичният център да от-
вори врати след около го-
дина. Той ще се простира 
на 500 кв. м лабораторна 
площ на разположение на 
учени, работещи в тясно 
сътрудничество със сту-
денти от българските 
университети. Едно от 
местата, в които може 
да бъде разположена бъ-
дещата производствена 
мощност, може да бъде 
Ботевград.

„Според Lux Research 
до 2014 г. нанотехнологии 
ще се използват за съз-
даването на продукти на 
стойност $2,9 трилиона”, 
заяви Александър Раков, 
генерален директор на 
„IBM България”. „Много 

съм горд, че IBM e част 
от успешния преход на 
българската икономика 
към икономика, базирана 
на знанието", добави още 
той.

Нанотехнологията е 
област от приложните 
науки, изучаваща дизайна 
и контрола на структура-
та на много малки обек-
ти. Тя борави с дължини на 
атомно и микроскопично 
ниво – от един до 100 на-
нометра. Един нанометър 
представлява една мили-
ардна част от метъра 
– около 100 хил. пъти по-
тънка от човешкия косъм. 
Нанотехнологиите ще ус-
корят напредъка в много 
области като създаване-
то на нови материали, на-
ноелектрониката, инфор-
мационните технологии, 
здравеопазването.

В енергетиката на-
пример нанотехнологии-
те осигуряват по-добро 
използване на слънчевата 
енергия, по-качествено 
пречистванe или обез-
соляване на водата. Те 
могат да помогнат на 
човечеството да реши 
някои от най-сериозните 
проблеми, пред които е из-
правено.

Снимка Дарик радио 

234 договора отчетоха по ОП „Регионално развитие“ 

До момента са публи-
кувани 17 схеми за пре-
доставяне на безвъз-
мездна финансова помощ 
по всичките пет приори-
тетни оси на Оператив-
на програма „Регионално 
развитие” (ОПРР), заяви 
Веселка Иванова, начал-
ник отдел „Изпълнение 
на програмните проек-
ти”, при представяне на 
изпълнението на ОПРР 
за периода 2007-2009 г., 
проведено в Гранитната 
зала на МС. Размерът й 
е на стойност 1 млрд. 
620 млн. лева. До мо-
мента има 849 подадени 
проектни предложения. 
„При стартирането на 
програмата е обявена 
схема за интервенции 
в образователна, соци-
ална и културна инфра-
структура. По нея са 
получени 275 проектни 
предложения и досега са 
сключени 57 договора”, 
обясни Иванова и допъл-
ни, че по втората схе-
ма за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ в областта на 
регионалната и местна 
пътна инфраструктура 
са подкрепени 28 об-
щини. „В състояние на 
икономическа криза, в 

което реално се нами-
раме, а и при необходи-
мостта общините да 
извършат толкова много 
инвестиции Оперативна 
програма „Регионално 
развитие” е ако не един-
ствена, то поне най-
голяма възможност да 
предоставим по-добри 
условия за живот на на-
шите граждани”, посочи 
кметът на Велико Търно-

Приоритетна ос
Общ бюджет на прио-

ритетната ос (лв.)

Обща сума на склю-

чените договори

Брой на 

сключените 

договори

1. Устойчиво и интегрирано градско развитие 1 641 074 313 235 801 101,26 57

2. Регионална и местна достъпност 782 955 302 124 393 591,66 28

3. Устойчиво развитие на туризма 426 554 051 39 519 260 6

4. Местно развитие и сътрудничество 175 381 989 69 814 436,82 121

5. Техническа помощ 105 855 557 55 037 474,08 22

ОБЩО 3 131 821 213 524 565 863,82 234

Мариана Корчакова во Румен Рашев, който е и член на 
УС на Националното сдружение на 
общините.

По думите на Боянка Пай-
талова, директор на дирекция 
„Програмиране на регионалното 
развитие”, управляващ орган на 
ОПРР, предстои да бъде открита 
схема за обновяване на жилищния 
фонд, но се изчаква да бъде при-
ет Правилникът за прилагане на 
закона за управление на етажна-
та собственост. Тя обясни, че до 
момента са подадени 28 сигнала 
за нередности, от които дейст-
вително като нарушения са ре-
гистрирани 7. Пет от тях са по-
дадени в Агенцията за държавна 
финансова инспекция, а по два от 
тях е сезирана Прокуратурата. 

Кметът на Велико Търново 

Румен Рашев, който е и член на 

УС на Националното сдружение 

на общините, и министърът 

на регионалното развитие и 

благоустройството Асен Гагаузов

Посланикът на САЩ Нанси Макълдауни и министър Орешарски (прав до нея) са 

щастливи от подписването на договора

Снимка Камен Влахов



Световната банка 
отпуска 81 млн. евро 
за доизграждането на 
язовирите за питейна 
вода „Луда Яна", „Ней-
ковци", „Пловдивци" и 
за рехабилитацията на 
„Студена". Заемното 
споразумение за раз-
витие на общинската 
инфраструктура беше 
одобрено от правител-
ството.

Язовирите  „ Л уда 
Яна" и „Нейковци" се 
строят от края  на 
80-те години. От тях 
с вода се снабдяват 
Панагюрище, Стрелча 
и част от Пазарджик, 

Трявна и Плачковци. 
Язовир „Пловдивци" , 
чието изграждане за-
почна през 1999 г., ще 
снабдява жителите 
на Мадан, Рудозем и 
селата край тях. Със 
завършването им ще 
се премахнат режими-
те на водата за над 
200 хил. души и ще се 
подобри качеството 
на питейната вода за 
около 96 хил., обясниха 
от пресслужбата на 
кабинета.

През февруари от 
министерството на 
регионалното разви-
тие заявиха, че строи-

телството може да за-
почне още тази година 
и да приключи най-къс-
но за 36 месеца. 

С „Проекта за раз-
витие на общинската 
инфраструктура" ще 
се подпомогне реали-
зирането на Страте-
гията за управление и 
развитие на водоснаб-
дяването и канализаци-
ята в България до 2014 
г. Общата стойност 
на проекта е 101,2 млн. 
евро. От тях 81 млн. 
евро са от Световна-
та банка, а останали-
те 20,2 млн. са от дър-
жавния бюджет.
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ОП КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Строителните фирми да мислят по проекти 
за внедряване на иновации 

Строителните пред-
приятия могат да кан-
дидатстват по  Опе-
ративната програма 
„Развитие на конкурен-
тоспособността на бъл-
гарската икономика” с 
проекти, чийто предмет 
на дейност е разработ-
ването и внедряването 
на иновационни продукти 
и услуги или закупуване и 
доставка на оборудване. 
Приоритетна ос 1 и При-
оритетна ос 2 на програ-
мата дават възможности 
за подпомагане развити-
ето на научноизследова-
телска и развойна дей-
ност с цел укрепване на 
иновационен потенциал и 
изграждането на подходя-
ща проиновативна бизнес 
инфраструктура в под-

крепа на бизнеса и техно-
логичното обновление и 
управлението на качест-
вото, както и подобрява-
не на консултантските и 
информационните услуги, 
предоставяни на бизнеса. 

Строителните фирми 
могат да се възползват 
и от безвъзмездната фи-
нансова помощ за проек-
ти с предмет на дейност 
закупуване, доставка и 
монтаж на машини и съ-
оръжения – „Технологична 
модернизация в предпри-
ятията”, където големи 
предприятия, развиващи 
основната си икономиче-
ска дейност в областта 
на строителството, съ-
гласно КИД - 2008, Сек-
тор F (Строителство) 
се смятат за допустими 
кандидати. Всички оста-
нали изисквания към по-

тенциалните кандидати 
са подробно разписани в 
Насоките за кандидат-
стване на сайта на уп-
равляващия орган - http://
www.opcompetitiveness.bg. 

Освен това програма-
та допуска като дейност 
строително-монтажните 
(СМР) работи, когато те 
са необходими и спомагат 
за реализацията на даден 
проект със съответните 
изисквания към процента 
разход за извършени СМР 
спрямо общата сума на 
допустимите разходи по 
проекта, съгласно съот-
ветните насоки за канди-
датстване. 

В края на януари уп-
равляващият орган на 
Оперативната програ-
ма „Развитие на конку-
рентоспособността на 
българската икономика” 

публикува Годишна инди-
кативна работна про-
грама за предстоящите 
процедури за 2009 г. В нея 
може да бъде намерена 
подробна информация за 
процедурите по различ-
ните приоритетни оси, 
бюджетното разпре-
деление на заложените 
средства, допустимите 
бенефициенти, както и 
периодите от текущата 
2009 г., през които ще бъ-
дат обявявани съответ-
ните схеми. Информаци-
ята е предоставена на 
страницата на управля-
ващия орган - http://www.
opcompetitiveness.bg/bg/
news/id_82.html 

През миналата сед-
мица  управляващи ят 
орган публикува на своя-
та интернет страница 
списък на одобрените 

за финансиране проекти 
по открита процедура 
за конкурентен подбор 
на проекти с определен 
срок за кандидатстване: 
BG161PO003-1.1.02 „Под-
крепа за внедряване в 
производството на ино-
вативни продукти, про-
цеси и предоставяне на 
иновативни услуги”.

В сектор „Новини” на 
сайта може да бъде ви-
дян списък на одобрените 
за финансиране проекти 
по открита процедура 
за конкурентен подбор 
на проекти с определен 
срок за кандидатстване: 
BG161PO003-1.1.02 „Под-
крепа за внедряване в 
производството на ино-
вативни продукти, проце-
си и предоставяне на ино-
вативни услуги”. Броят на 
одобрените за финансира-

не проектни предложения 
е 10, а общият размер на 
безвъзмездната финансо-
ва помощ е на стойност 
над 22,5 млн. лв.

Съветите към стро-
ителните фирми в Бъл-
гария са да проверяват 
страницата на упра-
вляващия орган – www.
opcompetitiveness.bg, с цел 
навременно получаване 
на актуална информация 
за текущи и предстоящи 
процедури за предоста-
вяне на безвъзмездна по-
мощ, както и да изчитат 
внимателно съответни-
те насоки за кандидат-
стване с цел спазване на 
критериите за допусти-
мост и правилно изготвя-
не на проектното пред-
ложение, в това число и 
набавянето на изискуеми-
те документи. 

Силвия  Радославова

50 млн. лв. за ремонт 
на сгради и паметници ще 
получи Министерството 
на културата от Опера-
тивна програма „Регионал-
но развитие 2007-2013 г.”. 
Министър Стефан Дана-
илов подписа рамково спо-
разумение за безвъзмездна 
финансова помощ, което 
се реализира с подкрепата 
на Европейския съюз. Ще 
се финансират дейности 
за подобряване на инфра-
структурата на сгради 
на културни институции 
държавна собственост, 
управлявани от Минис-
терството на култура-

та - културни центрове, 
театри, опери, читалища, 
библиотеки, концертни 
зали и други обекти, свър-
зани с културния живот 
на територията на 86-те 
градски ареала. Програма-
та включва благоустрой-
ството на общо 28 кул-
турни обекта, сред които 
са концертният комплекс 
„България”, Националната 
галерия за чуждестранно 
изкуство, НХГ, НИМ, Дра-
матичният театър в Бур-
гас, операта в Русе. 

Допълнителни 22 млн. 
лв. ще бъдат предоставе-
ни от Министерството 

на регионалното разви-
тие и благоустройство-
то за подобряване на па-
метници на културата с 
национално и световно 
значение - възстановява-
не, консервация, опазване, 
реставрация, експониране, 
оборудване, въвеждане на 
техники и програми за ин-
терпретация и анимация 
и др.

Схемите за безвъз-
мездна финансова помощ 
се реализират с финансо-
вата подкрепа на Европей-
ския съюз чрез Европей-
ския фонд за регионално 
развитие.

Подписването на рамковите споразумения се състоя в зала „Пресцентър” на Министерството 

на регионалното развитие и благоустройството

Част от заема ще бъде 

вложена в рехабилитацията 

на яз. „Студена”50 млн. лв. за 
ремонти 
в културата

Заем от 81 млн. 
евро за язовири
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Кметът на Банско: 

Кризата спря строежите, 
но не и строителството
Правим пътища, садим гори и не посягаме на планината, казва Александър Краваров

Александър Краваров е втори мандат кмет на 
Банско. По образование е икономист. Преди да 
влезе в общината е работил в завода за столове 
и в „Строително предприятие" - Банско, след това 
е ръководил частна фирма, а от 1999 до 2003 г. е 
бил заместник-кмет с отговорност за финансите 
на общината, туризма, благоустройството и 
спортната дейност.
Днес местните са категорични, че без неговата 
твърда ръка, благ характер и остър ум градчето, в 
което строителната инвазия се усети най-силно, 
нямаше да спечели и да задържи световната си 
слава. Във всеки един момент Краваров може да 
извади още една идея за развитието на града и 
добруването на банскалии. Общината ремонтира 
всички училища и детски градини, построи домове 
за възрастните хора по селата, преряза лентите 
на не една и две детски и спортни площадки 
и планира строителството на два спортни 
комплекса. Подмени изцяло водопроводната мрежа, 
газифицира курорта и даде път за изграждането 
на първата екоцентрала, която вече топли всички 
обществени сгради, реши да построи и болница... 
Но кметът на Банско има още да строи. И кризата 
съвсем не го спира. За последните проекти на 
общината разговаряме с Александър Краваров на 
старта на летния сезон в курорта. 

Г-н Краваров, с нача-

лото на летния сезон в 

курорта дойде и новина-

та за нови 4 старта от 

Световната купа по ски 

през 2011 и 2012 г. Какво 

означава това от гледна 

точка на строителство-

то в общината?

Това е още едно пре-
дизвикателство за нас. 
Като инфраструктура 80% 
от новите туристически 
зони ще бъдат благоустро-
ени до средата на 2011 г. 
Изграждането на втора 
кабинка на лифта също е 
изключително важно за 
развитието на Банско. 
Общината внесе писмено 
становище и молба планът 
за управление на НП „Пи-
рин” да бъде преразгледан в 
частта си за ски зона Бан-
ско и ски зона Добринище. 

Сериозно ли е да се ми-

сли, че е възможна такава 

промяна?

По отношение на защи-
тените територии Бълга-
рия има подписани спогод-
би с ЕС, които разрешават 
промяна на плановете за 
управление. Не може в Ав-
стрия да са разрешени 
2000 км писти, а в България 
да има 200 км и да се казва, 
че те са много и вредят на 
природата. Банско е един-
ственият курорт в стра-
ната, който не позволи да 
се построи нито един хо-
тел, нито едно легло в пла-
нината. Не само че не по-
сегнахме на Пирин, но и ще 
вкараме гората в града. 
Втората кабинка няма да 
навреди на природата. Ис-
каме да изградим още един 
лифт и да пуснем в експло-
атация съществуващото 
съоръжение на Черна моги-
ла, което стои неизползва-
емо от 1986 г. Ние имаме 
и инвеститор, и осигурени 
средства, и проект. Трябва 
да се търси балансът меж-
ду екологичния и икономи-
ческия проблем. Защото, 
ако безработицата в Бан-
ско допреди година беше 
3%, сега е 14 и проблемът 
е за целия регион.

Няма ли  опасност 

с т р ои т ел с т во т о  на 

втора кабинка да повле-

че след себе си нов бум в 

строителството на хо-

тели?

Инвеститорите са 
наясно, че легловата база 
тук е напълно достатъч-
на. Към края на май хоте-
лите, къщите за гости и 
хижите в общината имат 
капацитет 14 197 легла. 
През 2002 г. леглата бяха 
около 3000. Издадените 
от общината строителни 
разрешения сочат, че тук 
ще бъдат построени хо-

тели с още 8000 легла. Ако 
новите комплекси бъдат 
изградени, общият брой на 
леглата в курорта ще над-
хвърли 23 000. 

Много ли са спрените 

обекти заради кризата 

сега?

Независимо от фи-
нансовата криза изграж-
дането на нови обекти 
продължава. Официално в 
общината не е постъпило 
уведомление за замразява-
нето на нито един стро-
еж. Кризата се усеща от 

по-малкото строители, 
които през минали години 
бяха около 10 хил. извън ту-
ристическия сезон. Сега 
те са около 2000. Но така 
е навсякъде. Не трябва да 
си затваряме очите и да 
казваме, че това, което 
става, е грешка на раз-
витието на града. Трябва 
открито да си кажем, че 
проблемът е в междуна-
родната финансова криза. 
Трябва открито да попита-
ме защо, когато се появи-
ха проблеми в кредитната 
политика на държавата, 
Гърция получи голяма сума 

от ЕС. Защо Румъния по-
лучи 24 млрд. евро, за да 
стабилизира икономиката 
си по време на криза. Ние 
също трябва да потърсим 
този вариант, в противен 
случай държавата няма да 
може да се справи, както и 
общините.

Строителната инва-

зия в Банско често се по-

сочва като една от греш-

ките на растежа у нас. До 

каква степен и общината 

е виновна за тази инва-

зия и смятате ли, че има 

грешки в развитието на 

курорта?

Неизбежно е, когато в 
един град за 5 години се 
изсипят 1 млрд. евро, да 
не се допуснат грешки. Но 
Банско успя да използва 
момента, когато в Евро-
па има излишни пари, и да 
се възползва от тях. Не е 
страшно, че някои от по-
строените хотели може 
да бъдат съборени, това 
го има по цял свят. Общи-
ната не беше в състояние 
да контролира бурното 
строителство, защото то 
беше резултат от полити-

ката на държавата, която 
стимулира развитието на 
строителния отрасъл по 
доста стихиен начин. От 
2000 г. досега преотре-
дените земи тук са 5000 
декара. От тях общината 
е продала само 375 дка за 
строителство на голф 
игрище. Всички продадени 
земи са частни и по дейст-
ващите закони общината 
няма право да ограничава 
строителството. Убеден 
съм, че в следващите 5-6 
години в зимните центро-
ве няма да се направи нищо, 
от което пък направеното 
в Банско ще се възползва. 

Какви са приоритети-

те в инвестиционната 

политика на общината 

тази година и обезпечени 

ли са финансово?

Бюджетът на община-
та тази година е с 10 млн. 
лв. по-малко от предходна-
та – 26 млн. лв. Община-
та обаче работи и с над 
20 млн. евро европейски 
средства, които са основ-
но в инфраструктурните 
проекти, свързани с водо-
снабдяване, канализация, 
пътна инфраструктура. 
Доскоро страдахме и от 
практиката по европей-
ските програми приори-
тетно да се финансират 
бедните общини. На нас 
постоянно ни се казваше: 
„Вие сте богати.” Сега 
това се промени и в Бан-
ско вече влизат пари от 
ЕС по всички възможни 
програми. Миналата годи-
на реализирахме проект за 
залесяването на 200 хил. 
фиданки. И до днес не сме 
получили парите въпреки 
одобрението на всички ко-
мисии, но не сме се отка-
зали и сега продължаваме 
с проект за парк от 45 дка 
покрай река Глазне. Очак-

ваме разглеждане и, дай 
боже, одобрение на още 4 
проекта на стойност 8,5 
млн. лв. В процес на под-
готовка са много важни 5 
проекта, където и очаква-
ното финансиране е най-
голямо – 55,8 млн. лв. 

Наскоро  обявихте 

с т р ои т ел с т во т о  на 

спортни съоръжения, из-

вън тези за ските. Ще ги 

реализирате ли въпреки 

кризата?

Спортът в Банско не е 
само през зимата, но и през 
лятото. Само през послед-
ните месеци общината по-
строи 6 детски площадки 
за игри и спорт, 3 спортни 
площадки с модерно ос-
ветление и настилки. В 
процес на проектиране са 
и два големи спортни цен-
търа – спортно-развлека-
телен център на площ от 
53 дка на входа на Банско 
и спортно-рекреационен 
център „Стадиона”. Тези 
два мащабни обекта ще се 
реализират под формата 
на публично-частно парт-
ньорство. Стойността им 
е 100 милиона евро. 

Какво става с проек-

та за Добринище? Май 

зациклиха нещата там?

Довършен е проектът 
за ски зона Добринище. 
За да избегнем в Добрини-
ще някои от проблемите, 
които срещахме в разви-
тието на Банско, се опит-
ваме да одобрим терито-
риалния устройствен план 
(ТУП). Но се съмнявам, че 
това ще стане, защото и 
в София няма ТУП. Но поне 
ще определим зоните за 
строителство. Пределно 
ми е ясно, че това ще съз-
даде огромно напрежение 
между хората, защото 

едни ще могат да прода-
ват, други не, но това е 
начинът. Показателите 
на застрояване там ще 
бъдат по-ниски от Банско. 

Работи ли община 

Банско по съвместни 

проекти със съседния 

Разлог?

И да, и не. Преди години 
инициирах изработването 
на концепция за развитие-
то на Разложката котло-
вина. Тя включваше Банско, 
Разлог, Белица, Якоруда и 
част от Велинград. Сту-
денти от УАСГ разработи-
ха срещу символична сума 
уникален проект. Предло-
жих го на предишния об-
ластен управител и там 
си остана. 

С Разлог и Гоце Делчев 
в момента разработваме 
проект, който е на идейна 
фаза проектиране за пътя 
Предел–голф клуб Разлог– 
голф клуб Банско и покрай 
Банско до Добринище. Това 
ще бъде т.нар. панорамно-
туристически път, по кой-
то ще минават само леки 
коли, отстрани ще има 
алея за велосипеди и пеше-
ходци. 

Подкрепяме община 
Разлог за развитието на 
техния зимен център. В 
Разлог в момента има из-
градена леглова база, но 
всичките им туристи са 
на кабинката в Банско, ко-
ето създава допълнително 
напрежение. 

Как успяхте за някол-

ко месеца само да изгра-

дите пътя от Банско до 

хижа „Вихрен” и този от 

Добринище до хижа „Гоце 

Делчев”. Знаем, че гърци-

те още не са се справили 

с пътя до Гоце Делчев и 

границата.

Сигурно сме по-добри. 

Елица Илчева

Кметът на града награждава пенсионерите от клуб „Радон 

Тодев” за активно участие във всички общински мероприятия. 

Възрастните хора са слабост на градоначалника

Снимки авторът
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Подписаха за индустриалната 
зона в Перник
Южнокорейската компания „Чойс“ инвестира 20 млн. долара в сгради за екологични производства

Южнокорейската ком-
пания „Чойс” ЕООД и Об-
щина Перник официално 
подписаха документите 
за учредяване на друже-
ство с ограничена отго-
ворност „Перник – индус-
триален парк”. Подписите 
си под документите сло-
жиха президентът на 
„Чойс” Джонг Парк и кме-
тът на община Перник 
Росица Янакиева. С това 
на практика бе даден 
стартът по изграждане-
то на индустриалната 
зона на Перник. Задача на 
дружеството е да набави 
инвестиции за развити-

ето на бизнес парка. Той 
ще се простира на тери-
тория от около 300 дека-
ра, като при интерес ще 
се добавят и нови терени. 
Предвижда се развиване-
то на екологично чисти и 
високотехнологични про-
изводства. Първоначално 
в бизнес парка ще бъдат 
вложени 20 милиона дола-
ра, в които се включват и 
инвестициите, които ще 
бъдат привлечени отвън. 
Засега 13 корейски фир-
ми проявяват интерес да 
инвестират в индустри-
алната зона, каза Джонг 
Парк. Според президента 
на „Чойс” ЕООД идеята 
е индустриалният парк 
в Перник да бъде разра-

ботен и развит, за да 
могат да бъдат покрити 
пазарите в Централна 

Европа, Турция, Северна 
Африка, Близкия изток, 
Русия, Централна Азия и 

Балканския полуостров. 
Бизнес паркът ще бъде 
развиван в продължение 
на 10 години. Индустри-
алната зона ще бъде раз-
положена в югоизточната 
част на кв. „Караманица”. 
Терените имат излаз до 
пътя, водещ към София, 
Радомир, Сърбия, Маке-
дония и Гърция. Бъдещи-
ят бизнес парк се намира 
само на 30 км от столи-
цата, на 40 км от летище 
София, на 410 км от прис-
танище Бургас, на 310 км 
от пристанище Солун и 
на 25 км от пристанище 
Видин. Потенциални полз-
ватели на територията 
ще бъдат инвеститори и 
наематели, но може да се 

развива логистика, както 
и дейности, свързани с 
търговия, обслужване на 
отдиха и туризма и реди-
ца други.

Довеждащата инфра-
структура до индустри-
алната зона ще бъде фи-
нансирана по проект на 
програма ФАР, спечелен 
от Община Перник. 

„Чойс” е първата ко-
рейска компания, която 
започва своя бизнес в 
България още през 1990 
г. Компанията е лидер на 
пазара на инстантните 
храни. В бъдещата индус-
триална зона корейската 
фирма смята да построи 
цех за производство на 
такъв тип храни.

Милена Грозданова

Президентът на „Чойс” Джонг Парк и кметът на община 

Перник Росица Янакиева подписват споразумението

Първа копка за водния 
цикъл в Троян 

Тръгва проектът за обновяване 
на Римския стадион в Пловдив

В Троян беше направе-
на символична първа копка 
на един от най-големите 
инфраструктурни проек-
ти в общината – „Изпъл-
нение на първи етап на 
интегрирания проект за 
водния цикъл на град Тро-
ян”.

Проектът е на стой-
ност 8 057 097,42 лв. и 
предвижда цялостно по-
добряване и изграждане 
на инфраструктурата 
за питейни и отпадъчни 
води. Финансирането на 
проекта е по Оперативна 
програма „Околна среда 
2007-2013 г.”, съфинанси-

рана от Европейския фонд 
за регионално развитие 
и Кохезионния фонд на 
Европейската общност. 
Неговата реализация ще 
допринесе за постигане 
на специфичните цели 
на Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.” 
- опазване и подобряване 
състоянието на водите 
на територията на об-
щина Троян, и най-вече на 
състоянието на р. Осъм. 
Както и свързаните с 
това съхранение на приро-
дата и опазване на биоло-
гичното разнообразие. На 
територията на община 

Троян е изградена и функ-
ционира Пречиствателна 
станция за отпадъчни 
води, която е въведена в 
експлоатация през 2004 
г. Настоящият проект се 
явява и своеобразно про-
дължение и доразвиване 
на започнатото в еколо-
гичната сфера в община-
та. Предвижда се да бъде 
увеличено количеството 
на отпадъчните води, ко-
ето да бъде пречиствано 
в станцията.

Изпълнители по про-
екта са сдружение „ВиК 
Троян 2009" и обединение 
„Трейс инженеринг".

Стартира проектът 
за обновяване на Рим-
ския стадион в Пловдив, 
който е спечелен от об-
ластната управа и е на 
стойност 897 хил. евро. 
Реализацията му ще за-
почне с археологическо 
проучване и трябва да 
приключи за 2 години. 
Проектът ще се реа-
лизира по приоритет 4 
„Опазване на европей-
ското културно наслед-
ство" на Финансовия 
механизъм на ЕИП и ще 
се изпълнява в парт-
ньорство с норвежкия 
директорат за културно 
наследство. Партньори 
по проекта са Община 
Пловдив и Асоциацията 
за културен туризъм - 
България.

На национално и ев-
ропейско ниво проектът 

бе оценен като най-
доброто разработено 
предложение от страна 
на българските публични 
власти. Негова цел е не 
само да бъде разрешен 

реален проблем, свързан 
с благоустройството 
на централната град-
ска част на Пловдив, но 
и да бъде пилотна реа-
лизация на новата град-

ска стратегия 
за създаване на 
подземен музей 
на Филипопол.

И д е й н и я т 
проект за ре-
витализация на 
Античния ста-
дион е изготвен 
от  ав тор с к и 
колектив  при 
Асоциацията за 
културен тури-
зъм, воден от 
проф. арх. Тодор 
Кръстев. Чрез 
изпълнението 
ще бъде опазен 
и популяризиран 
античният ста-

дион на Пловдив като 
национален паметник на 
културата и като изклю-
чителен ресурс за разви-
тие на културния тури-
зъм в област Пловдив. 

Правят ски писта в 
морската столица

Има инвеститор на из-
граждането на ски писта 
във Варна, съобщи преди дни 
кметът Кирил Йорданов. Той 
не съобщи името на инвес-
титора, но уточни, че е чуж-
дестранна фирма. По предва-
рителни разчети идеята на 
кмета ще струва 5 млн. лева.

Аргументите си в полза 
на новото спортно съоръ-
жение Кирил Йорданов черпи 
от прогноза на международ-
ни специалисти, че зимни-
те спортове имат голямо 
бъдеще в морски град като 
Варна.

Бъдещата шанца ще 
бъде с изкуствено PVC по-
критие, което ще позволи 
тя да се ползва целогодиш-
но. За терен на поредната 
спортна атракция е опреде-
лено място на Балъм дере в 
крайния варненски квартал 
„Владиславово". Първоначал-

но идеята е била пистата 
да бъде изградена в мест-
ността Боровец над кв. „Ас-
парухово". Смяната на мес-
тоположението на бъдещия 
градеж е заради собстве-
ността върху парцела.

120-метровата писта, 
която ще има и улей за боб-
слей, трябва да мине основно 
през общински или държавни 
имоти. Полегатата част на 
пистата за ски скокове ще 
се ползва и за обучение на 
начинаещи скиори. Спортни-
ят комплекс ще разполага и 
със стени за скално катере-
не. По предварителни данни 
общината планира крайният 
срок за изграждане на скъпо 
струващата ски писта да 
бъде следващата година. 
Само на 50 км от Варна ра-
боти 250-метрова ски пис-
та. Тя се намира в община 
Вълчи дол.
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Детски градини в строителната 
програма на София
Във всеки модерен комплекс да има място за забавачка или училище, 
предвижда новият устройствен план на столицата

В София ще се стро-
ят нови детски гради-
ни и училища. Новината 
беше огласена на среща с 
главния архитект на Со-
фия Петър Диков и зам.-
кмета по образование на 
Столичната община Йор-
данка Фандъкова. Очаква 
се до 2010 г. да има 1600 
нови места в детските 
градини, каза Фандъко-
ва. До края на годината 
ще бъдат готови някол-
ко детски градини. Но-
вият устройствен план 
на столицата изисква в 

модерните жилищни ком-
плекси да бъде предвидено 
място за детска градина 
и училище. Детски гради-
ни и училища трябва да 
се строят в жилищните 
райони, в които е съсре-
доточено населението 
на българската столица, 
подчерта Фандъкова. Тя 
смята, че в центъра не 
може да бъдат изпълнени 
изискванията, свързани с 
такъв тип сгради. 

Арх. Диков сподели на-
мерението на общината 
да накара инвеститорите 
и строителите да пред-
виждат в плановете си из-
граждане на нови училища. 

Тя ще предостави терени 
за това, които се очаква 
да бъдат обявени до една 
седмица. 

Строителството на 

детски градини може да 
става с публично-частно 
партньорство или като 
изцяло частна инициати-
ва. „Досега инвестито-

рът строи и продава, взе-
ма печалбата си и остава 
на общината да се справя 
с този ангажимент”, каза 
главният архитект. Спо-
ред него трябва да бъдат 
върнати практики, които 
са доказали своята ефек-
тивност преди десетиле-
тия. 

До месец и половина 
в сайта на дружеството 
„Географска информацион-
на система" към община-
та ще бъде публикувана 
карта със свободните 
терени, които се предос-
тавят за изграждане на 
детски градини във всеки 
от 24-те района на София.

До края на 2009 г. 
предстои завършването 
на 12 разширения на съ-
ществуващи и ще бъде 
започнато строител-
ството на пет нови дет-
ски градини. Арх. Диков 
сподели, че не е разумно 
предоставянето на те-
рени за частни училища 
в централните райони, 
докато за детските гра-
дини тенденцията е обра-
тна. Голяма част от от-
редените преди 20 години 
терени за детски градини 
в момента са преотдаде-
ни за търговски цели. Тен-
денцията ще бъде спряна, 
подчерта той. 

ДЕВЕТА СТЕПЕН ПО РИХТЕР 

МАКЕДОНЦИ ОТКРИХА НОВ ЗАВОД 

трябва да издържат 
сградите в Петрич. Спо-
ред главния архитект на 
общината Борил Божиков 
това изискване трябва 
да бъде заложено още 
при проектирането. В 
момента поради високия 
риск от земетресения в 
региона няколко държави 
работят по създаването 
на катастрофичен пул с 
участието на Светов-
ната банка, съобщи кон-
султантът по проекта 

Румен Гълъбинов. Идеята 
е в него да се акумули-
рат средства, с които 
да се покриват щети при 
настъпване на големи 
земни трусове и други 
природни бедствия. До-
сега желание да участват 
в пула са заявили Албания, 
Босна, Черна гора, Хърва-
тия и Сърбия. България 
също е поканена с писмо 
до премиера Сергей Ста-
нишев и вече имало поло-
жителен отговор.

в  град  Перник  за 
строителни химически 
добавки Ading. Инвести-
цията е в размер на 400 
хил. евро. Това е трети-
ят завод на фирмата, 
който е разположен на 
площ 1800 кв. м и има 
капацитет 10 хил. тона 
годишно. За момента ра-
ботните места в завода 
са 15.

Това е най-голямата 
инвестиция от македон-

ска компания в България. 
Ading е създадена през 
1969 г., а на българския 
пазар тя представя про-
дуктите си за първи път 
през 1997 г. Участва в 
ремонта на националния 
стадион „Васил Левски", 
мол „София", „Метро", 
„Билла" и др. Компанията 
оперира в Югоизточна 
Европа, Близкия изток, 
Северна Африка и стра-
ните от бившия СССР.

Дария Захариева

„Балканстрой” и община Разлог 
строят спортна зала

И на Сопот му тръгва по вода

В Разлог стартира про-
ектът за изграждане на 
Спортна зала за състеза-
ния по волейбол, баскетбол, 
тенис на корт, бадминтон, 
бокс, борба и други спорт-
ни състезания. Модерното 
съоръжение е проектирано 
с добра акустика, което 
ще позволи да бъде използ-
вано за музикални и култур-
ни прояви. Има капацитет 
за 4000 седящи места и 
паркинг за 130 автомоби-
ла. Амбициозният проект е 
дело на арх. Лозанов и е из-
работен при строго спаз-
ване на всички изисквания 
на Международната во-
лейболна федерация – FIVB 
Sports Regulations. 

За изграждането на 
спортната зала е създа-
дено съвместно друже-
ство между община Разлог 
и „Балканстрой" АД - 80% 
на 20%. „Балканстрой" пре-
доставя под формата на 
непарична вноска терен в 
размер на 8,3 декара, върху 
който ще бъде изградена 
новата спортна база. Об-
щината пък ще осигури 
10 млн. лева от кредити 
и собствени средства. 
Стойността на целия про-

ект е 12 049 403 лв. Очаква 
се модерното съоръжение 
да е готово до 18 месеца. 
То ще се намира на поляна-
та зад съществуващата 
в момента зала „Септем-
ври". Тя няма да бъде разру-
шавана, а ще й се направи 
ремонт и ще бъде използ-
вана за тренировки, какво-
то е едно от изискванията 
за домакинство на голям 
форум.

Символичната първа 
копка на обекта направиха 

кметът на община Разлог 
- инж. Любен Татарски, и 
президентът на Българ-
ската федерация по волей-
бол – инж. Данчо Лазаров.

„Това е истински праз-
ник за нас, жителите на 
община Разлог. Истинско 
удоволствие е за мен да 
присъствам на подобна 
проява, защото не всеки 
ден, а и не всяка година в 
нашата държава се прави 
първа копка и започва ре-
ализацията на проект за 

спортна зала. 
Реализацията 
на този про-
ект е изклю-
чително важно 
събитие както 
за нашия ра-
йон, така и за 
цялата държа-
ва, защото то 
е свързано с 
младите хора, 
с развитието 
на общината 
и целия район. 
В днешно вре-
ме да правиш 
по д о б н и  и н -
вестиции, да 
р е а л и з и р а ш 
подобни про-

екти, е сериозно предиз-
викателство и се изисква 
доста кураж. Искам да ви 
уверя, че община Разлог 
ще направи всичко въз-
можно да реализира този 
проект”, каза кметът на 
община Разлог инж. Любен 
Татарски. 

Официални гости на 
стартирането на проекта 
бяха Ян Хронек – вицепре-
зидент на Европейската 
федерация по волейбол, 
членове на Европейската 

волейболна конфедерация, 
президентът и вицепре-
зидентът на Българската 
волейболна федерация, зам. 
областният управител 
– Марин Прешелков, спор-
тисти, жители на община 
Разлог, както и цялото об-
щинско ръководство. По-

ради здравословни причини 
Андре Майер – президент 
на Европейската федера-
ция по волейбол, отмени 
своето присъствие на 
стартирането на проекта 
„Спортна зала – Разлог”, 
но изпрати поздравително 
писмо.

Заместник-министъ-
рът на околната среда и 
водите Чавдар Георгиев 
направи първа копка по про-
ект за изграждане на во-
дна инфраструктура в Со-
пот на обща стойност 18 
112 200 лв., финансиран от 
Оперативната програма 
„Околна среда”, съобщиха 
от пресцентъра на Минис-
терството на околната 
среда и водите. На площ 

от близо 6 дка в мест-
ността Малкият друм ще 
бъде изградена пречиства-
телна станция за питейна 
и битово-отпадни води с 
довеждащи колектори с ка-
пацитет за 25 хил. жите-
ли. Проектът предвижда 
комплексно пречистване 
на водите на Сопот чрез 
реконструкция и модерни-
зация на канализационните 
мрежи и съоръжения, под-

мяна на амортизираната 
водопреносна мрежа, из-
граждане на нов резервоар 
за питейна вода и основен 
водопровод, свързващ го с 
водоснабдителната мрежа 
на града. Усилията на Ми-
нистерството на околна-
та среда и водите за из-
пълнение на Оперативната 
програма „Околна среда” 
не биха били успешни без 
активността и инициа-

тивността на общините, 
каза заместник-министър 
Георгиев по време на цере-
монията за първа копка на 
проекта. Изпълнението на 
програмата не е самоцел, 
тя ще допринесе както за 
опазването на околната 
среда, така и за постига-
не на европейски жизнен 
стандарт за българските 
граждани, изтъкна Чавдар 
Георгиев.

арх. Петър 

Диков

Символичната 

първа копка на обекта 

направиха кметът на 

община Разлог - инж. 

Любен Татарски, 

и президентът на 

Българската федерация 

по волейбол – инж. Данчо 

Лазаров
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1000 огледала 
топлят 11 000  
в Испания

Балон произвежда 
400 пъти повече 
енергия

В пустошта на Южна 
Испания, на около 30 км от 
Севиля, инженери и техни-
ци са разположили на спе-
циални площадки над 1000 
огледала. Огледалата са 
част от най-голямата в 
света соларна инсталация 
с кула. При тази техноло-
гия огледалата отразяват 
слънчевата светлина към 
кулата и загряват намира-
щата се в нея вода. Проек-
тът на стойност 80 млн. 
евро генерира 20 мегава-
та електричество, което 
е достатъчно за захранва-
нето на 11 хил. къщи.

Според мнозина тази 
технология ,  известна 
като концентрирана слън-
чева енергия (КСЕ), е по-
проста, по-евтина и по-
ефикасна при улавянето 
и оползотворяването на 
слънчевата светлина от 
фотоволтаичните панели. 
За съжаление тя работи 
добре само там, където 
небето е чисто задълго, а 
слънцето грее силно. 

От тази гледна точка 
пустошта на Андалусия е 
идеално място и Испания 
се надява комплексът PS20 
да докаже бързо ефикас-
ността си.

„Слънчевата радиация, 
достигаща Земята, е 10 
хил. пъти повече от консу-
мираната енергия", казва 
Хосе Домингес Абаскал, 
главен технолог на испан-
ската енергийна компа-
ния „Абенгоа", която стои 
зад проекта „Слънчевата 
енергия има огромен по-
тенциал." 

Компанията е изгра-
дила и по-малка тестова 
площадка с капацитет 11 
мегавата, която работи 
вече две години. Новият 

к о м п л е к с 
е на площ, 
колкото 100 
ф у т б о л н и 
игрища,  и 
разполага с 
1255 огледа-
ла, наречени 
хериоста-
ти, всяко по 
120 кв. м. Те 
следят дви-
жението на 
С лъ н це т о 
и насочват 
лъчите му 
в  кон це н -
триран вид 

към върха на 160-метрова 
кула в центъра на полето. 
Там тя загрява вода до 
над 1000 градуса по Цел-
зий, а парата задвижва 
турбина и генерира елек-
тричество.

Много испански компа-
нии вече са тръгнали по 
пътя на „Абенгоа" 
и залагат на КСЕ. 
На различни мес-
та в страната 
са одобрени над 
50 проекта, а до 
2015 г. страната 
трябва да генери-
ра поне 2 гигава-
та чрез тази тех-
нология ,  което 
далеч надвишава 
н а ц и о н а л н и т е 
цели за производ-
ство на чиста 
енергия. Испан-
ски компании вече 
изнасят техно-
логията в Маро-
ко, Алжир и САЩ. 
„КСЕ е в началото 
на истински бум", 
казва Хосе Луис 
Гарсия от испан-
ското поделение 
на „Грийнпийс" . 

Според него чрез използ-
ването й страната може 
лесно да надмине заложе-
ните от ЕК цели от 40% 
чисто електричество до 
2020 г. и да произвежда 
по този начин над 50% от 
нужната й енергия.

Проектът PS20 може 
да послужи като основа 
за друг, още по-амбицио-
зен, който да работи 24 
часа в денонощие, обясня-
ва Абаскал. При него 50% 
от добитото през деня 
електричество ще за-
грява стопена сол, която 
през нощта ще произвеж-
да електричество. „Абен-
гоа" тества технология-
та на площадка в Гранада 
и вече е в състояние да 
„складира" 8 часа слънче-
ва енергия в резервоари 
с 28 хил. тона сол, загре-
ни до над 220 градуса по 
Целзий.

Има много нови форми 
на алтернативна енергия, 
но може би никоя не е тол-
кова интересна, колкото со-
ларният балон на компания-
та „Куул ърт". Идеята на 
конструк-
цията е, 
че създава 
„надуваем 
пластичен 
б а л о н  с 
тънък слой 
с л ъ н ч е в 
к о н ц е н -
т р а т о р, 
като при 
надуване 
б а лон ъ т 
фокусира 
слънчева-
та свет-
лина върху 

фотоволто-
ва клетка, 
закрепена на 
фокусната му 
точка."

Балонът 
п р о и з в еж -
да 400 пъти 
повече елек-
тричество, 
отколкото 
с л ъ н ч е в и -
те  клетки 
без концен-
тратора на 
компанията. 
„Куул  ърт" 
вече са за-

почнали строеж на елек-
троцентрала в Ливърмор, 
Калифорния,  която ще 
използва тази нова тех-
нология. Централата е 
малка, само 1,4 мегавата, 

но ако работи толкова до-
бре, колкото се предвиж-
да, компанията планира 
строеж на инсталация с 
нормални размери.

Предимство на ус-
тройството е, че се изра-
ботва от евтин и често 
срещан материал. „Плас-
тичният тънък слой е 
обикновен и евтин - казва 
изпълнителният директор 
на „Куул ърт" Роб Ламкин. 
- Пластичният материал, 
нужен за нашия слънчев 
концентратор, струва 
само два долара."

У нас е предвидено 

построяване на слънчева 
ферма за 10 мегаватчаса 
енергия. За целта ще се 
използват 10 хил. балона, 
разположени на 80 акра 
земя.

Идеята всички нови сгради, офиси и магазини в Европейския съюз след 31 
декември 2018 г. сами да произвеждат цялата енергия, която им е необходима, 
получи подкрепа в Европейския парламент при обсъждането на новата директива 
на ЕС за енергийните характеристики на сградите. За обществените сгради 
срокът ще бъде по-къс - от 2016 г.
Един от начините за постигането на фантастичната цел е инсталирането на 
слънчеви панели върху покривите, а също и чрез изграждането на топлинни помпи 
в новите сгради.
Сградите в ЕС консумират 40% от цялата енергия и допринасят за 
производството на 36% от емисиите парникови газове, подчерта Ерменков. 
Според него въвеждането на етикети за енергийна ефективност върху 
строителните материали с изолационни свойства ще бъде полезно за по-
добрата ориентация на потребителите. Тази идея също беше подкрепена от 
Европарламента. Новите етикети ще улеснят хората при избора на дограма, 
стъклопакети или на цели системи за изолация на жилищата им. Ето и някои от 
най-модерните начини за производство на енергия у дома.

Екология и трудов пазар
До 2010 г. вятърните 

паркове в Гърция ще дос-
тигнат мощност до 10 
хил. мегавата, а фотовол-
таичните системи – 5200 
мегавата. Очакванията 
са и за увеличаване на 
възобновяемите енергий-

ни източници с 52%. При 
производство на електро-
енергия постепенно ще бъ-
дат премахнати центра-
лите на лигнитни въглища, 
а екологичната политика 
за пестене на енергия цели 
вредните емисии на пар-

никовите газове да бъдат 
редуцирани с 41% до 2010 
г. и с 85% до 2050 г. Доклад 
на „Грийнпийс” за Гърция 
твърди, че южната ни съ-
седка почти десеторно ще 
увеличи броя на вятърните 
си паркове, като за целта 

ще бъдат открити и нови 
работни места. 

До края на 2009 г. без-
работните в Гърция ще се 
увеличат и ще надхвър-
лят половин милион. Това 
се отбелязва в доклад на 
Националната агенция за 

наблюдение и анализ на за-
етостта. Посочва се, че 
безработицата в Гърция 
на практика е много по-ви-
сока от стойностите, кои-
то се обявяват официално. 
Това беше коментирано и 
на завършилата в Атина 

годишна Международна 
конференция на „Иконо-
мист”. Сериозно внимание 
в работата на конферен-
цията беше отделено на 
отношенията между Евро-
па, САЩ и Русия и стабил-
ността на Балканите.
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Снимка Камен Влахов

Нова секция в КСБ 
набира скорост 
Председателят на „Проектиране и строителен надзор” 
инж. Валентин Зарев ще работи за ясни стандарти в работата

В УАСГ беше официално 
учредена секция „Проекти-
ране и строителен надзор” 
към КСБ. На учредително-
то събрание беше избрано 
ръководство на секцията и 
бе приета структурата на 
новото формирование. То 
включва подсекциите „Ви-
соко строителство”, „Ин-
женерна инфраструктура” 
и „Енергийна инфраструк-
тура”. В събитието взе 
участие инж. Иван Бойков, 
изп. директор на КСБ, Или-
яна Захариева, директор 
„Проектиране” в НАПИ, и 
Боряна Долапчиева, дирек-
тор на дирекция „Бюджет” 
в НАПИ. 

За председател на но-
вата секция беше избран 
инж. Валентин Зарев, из-
пълнителен директор на 
„Пътинвест-инженеринг" 
АД. В своето изказване 
той спомена, че създаване-
то и функционирането на 
новата структура в КСБ 
позволява да се работи в 
по-широка рамка, както 
и че е крайно време да се 
сложи ред в проектант-

ските и консултантските 
фирми. Инж. Зарев каза, че 
ако няма ясни стандарти 
за работа, те трябва да 
се създадат. Структури-
рането на интересите ще 
помогне. В секция „Проек-
тиране и строителен над-
зор” ще бъде необходимо 
да се въведе лицензионен 
режим, защото всички ра-
ботим вече в европейски 
условия. Новата структу-
ра в рамките на КСБ ще 
формира работни групи и 
ще започне да функционира 
веднага, защото кризис-
ното време изисква енер-

гични действия, подчерта 
инж. Зарев. Той каза, че е 
важно да има ясна визия и 
регламент в сектора на 
проектирането и възмож-
ност да се отсяват проек-
тите, ако те очевидно са 
неконкурентни. Правилата 
се изковават сега и това 
зависи от всички нас, за-
върши своето обръщение 
Валентин Зарев.

Очаква се новата сек-
ция да предизвика интере-
са на всички фирми, които 
имат отношение към висо-
кото, пътното строител-
ство, транспортната и 

енергийната инфраструк-
тура, а те никак не са мал-
ко. 

Официалното учредява-
не на секция „Проектиране 
и строителен надзор” има 
за цел създаването на по-
лесна координация между 
различните звена, започ-
на своето обръщение към 
присъстващите инж. Бой-
ков. В новата секция могат 
да членуват както членове, 
така и външни фирми, кои-
то не са в структурите 
на КСБ. Камарата ще бъде 
силен инструмент в полза 
на строителните фирми 
в бранша и ще застане в 
защита на интересите на 
фирмите в сектора, под-
черта той. Тя има изклю-
чително силно представя-
не във всички строителни 
сектори и ще защитава 
интересите на фирмите 
от новата секция. 

Проблемите с норма-
тивната база и реализа-
цията на инвестиционния 
процес изискват създава-
нето на инструменти за 
тяхното решаване и КСБ 
има нужда от обратна 
връзка. Бихме искали да 

поставяме и да познаваме 
исканията и интересите 
на строителните фирми 
и да помагаме за тяхното 
разрешаване, защото мо-
жем да помогнем, подчерта 
инж. Бойков. 

Секциите, които вли-
зат в новата структура, 
са част от Камарата, 
но до този момент не са 
разработени детайлно. 
Заработването на нова-
та структура ще бъде от 
взаимен интерес – за Кама-
рата и фирмите в секция 
„Проектиране и строите-
лен надзор”. Тя ще разпо-
лага с бюджет и ще бъде 
подпомагана от КСБ и от 
своите членове. 

Инж. Бойков подчерта 
доброволния принцип на 
членство, като каза, че 

създадените механизми 
на работа в Камарата на 
строителите може да се 
използват от всички в име-
то на доброто развитие на 
целия бранш. 

П р о е к т и р а н е т о  и 
строителният надзор са 
приоритет за КСБ. Създа-
ването на строителния ре-
гистър, оформянето и зара-
ботването на отделните 
секции има голямо значение 
за работата на строител-
ните фирми изобщо. 

Факт е, че строител-
ният регистър вече служи 
на всички международни и 
български институции за 
връзка с фирмите. Това е 
единственият път към ло-
ялната конкуренция, изтък-
на изпълнителният дирек-
тор на КСБ. 

В парк-хотел „Москва" 
в София се проведе кръг-
ла маса по микропроект 
5782 на Федерация „Стро-
ителство, индустрия и 
водоснабдяване” (ФСИВ) 
към КТ „Подкрепа”. Учас-
тие взеха представители 
на Министерството на 
образованието и наука-
та, Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството, 
синдикат „Образование" 
към КТ „Подкрепа", Кама-
рата на строителите в 
България, директори на 
професионални гимна-
зии в строителството 
и архитектурата, упра-
вители на центрове за 
професионално обучение 
в строителството. Бяха 
представени три презен-
тации. Първата от тях бе 
за целите на проекта, ре-
зултатите от проведени-
те съвместно с област-
ните представителства 
на КСБ срещи през пери-
ода април–май 2009 г. и 
констатираните пробле-
ми на строителните фир-
ми, професионалните гим-
назии и професионалните 
центрове в отделните ре-
гиони. Модератор на тази 
презентация беше Огнян 
Димов - зам.-председател 
на федерация „Строител-
ство, индустрия и водо-

снабдяване" – „Подкрепа". 
Втората презентация бе 
за разработения продукт 
„База данни" за квалифи-
цираните строителни 
работници и интернет 
страницата за него, като 
тя бе представена от 
Божидар Черкезов, член 
на екипа за реализация на 
проекта. Последно бе пре-
зентирано и проведеното 
социологическо проучване 
за състоянието на работ-
ната сила в строител-
ството и перспективите 
за развитие на строител-
ния отрасъл. Проучването 
бе проведено от агенция 
„Медиана" ООД – една от 
водещите социологически 
агенции в България, като 
представянето бе напра-
вено от изпълнителния 
директор на агенцията 
Кольо Колев. 

В последвалата диску-
сия между участниците 
бяха направени предложе-
ния към разширяването 
на базата данни на Стро-
ителния синдикат и до-
пълването на интернет 
страницата. Идеята на 
проекта напълно отговаря 
на нуждите на строител-
ния отрасъл и е пример за 
доброто сътрудничество 
между федерацията като 
синдикат и Камарата като 
работодателска организа-
ция. Отчетено бе, че пред-
стои учредяването на зало-

женото в план-графика на 
микропроекта юридическо 
лице с нестопанска цел.

Анализите на ситуа-
цията в строителния от-
расъл показват, че за да 
се овладеят проблемите 
с недостига, текучест-
вото и неблагоприятната 
структура на работната 
сила в строителния от-
расъл, трябва да се раз-
работи система от вза-
имносвързани управленски 
действия и мерки за създа-
ването на висококвалифи-
цирани строителни кадри. 
По-конкретно, необходимо 
е да се разработят фир-
мени политики за профе-
сионалното израстване на 
заетите в строителство-
то, осигуряване на възмож-
ности за професионална 

кариера, продължаващо 
обучение за разширяване 
и повишаване на квали-
фикацията, използването 
на новите технологии в 
строителството и пови-
шаване качеството на из-
вършваните строителни 
дейности. 

Основната цел на сре-
щата беше обсъждането и 
намирането на адекватни 
мерки за повишаване ка-
чеството на професионал-
ното обучение на строи-
телни кадри. Секцията за 
професионално обучение, 
сформирана в началото 
на 2009 г., се стреми да 
подпомогне бранша от-
към подготовка на кадри. 
Много центрове за прек-
валификация работят в 
страната, но малко от 

тях осигуряват нужната 
подготовка. Някои само 
раздават сертификати, 
без да предоставят какво-
то и да било обучение, каза 
Огнян Димов. Възможност-
ите за подобряване профе-
сионалната подготовка 
на строителните кадри 
чрез ефикасни механизми 
и форми на сътрудничест-
во между строителните 
фирми и професионалните 
гимназии и висшите учи-
лища са много необходими, 
подчерта и Керка Андоно-
ва, експерт от Министер-
ството на образованието. 
Ако се обобщи приемът по 
строителните професии 
в професионалните учили-
ща като резултат, в спе-
циализираните гимназии 
се дава образование по 
37 строителни професии. 
Въпросът е дали то е на 
нужното за времето си 
равнище. 

Йоанис Партеонитис, 
председател на ФСИВ 
„Подкрепа” към КСБ, под-
черта необходимостта 
да се извърши райониране 
според потребностите 
на строителните фирми. 
Той каза още, че кадрите 
трябва да бъдат обучавани 
в професионалните гимна-
зии и учебните центрове в 
съответствие с нуждите 
на строителните фирми.

Огнян Димов, модера-
тор на срещата и зам.-

председател на ФСИВ 
„Подкрепа”, изказа мнение, 
че е важно да се изследва 
опитът на строителни-
те фирми и обучаващите 
средни и висши училища по 
провеждането на производ-
ствени стажове. На тази 
база да се предложат кон-
кретни решения за подо-
бряване организацията на 
стажовете, за засилване 
контрола и ефективност-
та им. Той каза още, че 
дългогодишната практика 
е показала колко важно е 
да се разработи система 
от мотиватори за стро-
ителните фирми, които 
ефективно да прилагат 
наставничеството като 
форма на обучение на сту-
дентите и младите специ-
алисти. Да се стимулират 
тези фирми, които чрез 
поредица от целенасочени 
мерки се грижат за създа-
ването, назначаването и 
задържането на строител-
ни кадри.

Кольо Колев, управи-
тел на „Медиана” ООД, 
представи социологическо 
изследване на тема „Акту-
ално състояние, проблеми 
и перспективи с кадровото 
обезпечаване на строител-
ния бранш в България”, от 
което стана ясно, че за да 
няма проблеми в кризисния 
момент, трябва много от 
кадрите да бъдат обучени 
и преквалифицирани. 

С „Подкрепа“ реформираме професионалното образование
Дария Илиева

Дария Захариева

Честит рожден ден, Вили!
В е н е л и н 

Т е р з и е в  е 
р о д е н  п р е з 
1965 г. По об-
разование е 
и ко н о м и с т , 
с ъ с  с т р о и -
телство  се 
з а н и м а в а 
о т  1 9 9 1  г . 
Ръководената от него фирма СД „Виана” ООД е 
сред утвърдените на пазара. Носител е на награ-
дата „Сграда на годината” за 2003-а с построе-
ния търговски център „Александър" в столицата.  
Венелин Терзиев е зам.-председател на Управителния 
съвет на Камарата на строителите в България и 
председател на Съвета на директорите на „Строи-
тел” ЕАД.

Редакционният колектив на в. „Строител” пожелава дълги 
години здраве, лично и семейно щастие,  нови професионални 
успехи. Предизвикателствата на живота отстъпват пред 
можещите!

Зам.-председателят на „Подкрепа” Димитър Манолов и Йоанис 

Партеонитис, председател на ФСИВ „Подкрепа” (отляво 

надясно), умуват как да се стимулират фирми, които чрез 

поредица от целенасочени мерки се грижат за създаването, 

назначаването и задържането на строителни кадри



Да строиш, означава 
да надмогваш и да побеж-
даваш смъртта с любов 
и достойнство. Да, „дос-
тойнство” е позабравена 
дума, изгубила блясъка си 
с чести и неуместни упо-
треби. Значението й непре-
менно се пресича с понятия 
като самоуважение, спра-
ведливост, благородство 
и... памет. Паметта в кон-
кретния случай е свързана 
със самите нас. 

Малашевските гроби-
ща са вторите по големина 
след Централните в София. 
Почти една трета от по-
гребенията се извършват 
тук. Опелото на покойници-
те обаче се прави в т.нар. 
действащ параклис „Св. 
архангел Михаил”, който е 
подходящ за декор на всеки 
филм на ужасите, но не за 
последно сбогом с близките 
ни. Екип на вестник „Стро-
ител” заедно с отец Геор-
ги Петров от храм „Света 
Богородица” в Подуяне по-
сети гробищния парк и видя 
на какъв етап е строител-
ството на новия храм. 

До последната спирка 
на автобус 86 се натъквам 
на изтърбушено павилион-
че с надпис „Свещи”, а зад 

него е масивният метален 
портал на Малашевските 
гробища. Алеята минава 
между надгробните памет-
ници и отвежда пред т.нар. 
Ритуална зала – спомен от 
времето, в което опелото 
на покойниците в църква 
беше заместено с протяж-
но слово за живота на почи-
налия. Срещу погребалната 
зала вече десет години се 
строи храм „Свети архан-
гел Михаил”, но стърчащи-
те краища на арматурата 
са вече ръждясали... По-на-
долу по алеята, близо до из    

хода на гробищата, е ста-
рият параклис – порутена 
барачка с грозна мрежа на 
прозорците и килнат кръст 
от едната страна. Вътре 
балатум, прояден от миш-
ки, спарен въздух, няколко 
прокъсани  икони, разхвър-
ляни наоколо, и маса с мазна 
сива покривка, която някога 
е била плюшена. 

Така изглежда гробищ-
ният храм на половин Со-
фия! Един поглед към покри-
ва на бившата конюшня, 
набързо стъкмена за па-
раклис, ме накара да побър-

зам да се дръпна встрани 
– покривът наистина всеки 
момент може да се стова-
ри върху главите на живи-
те и да ги погребе барабар 
с мъртвите... А България 
е християнска страна от 
1135 години?!

Отец Георги Петров от 
подуянската църква „Света 
Богородица – Животворящ 
източник” се заема с ини-
циативата за построява-
не на нов гробищен храм в 
Малашевци през далечната 
1994 г. Заедно с инициати-
вен комитет той успява да 

намери подходя-
щото място, да 
организира от-
купуването му, 
осигурява план и 

всички разрешител-
ни за строителство 
и през 1999 г., след 5 
години ходене по ин-
ституции, е направен 
изкоп за основите на 
неголямата църква, 
посветена на архан-
гел Михаил. 

Според отец Ге-
орги българите не 
искат да дават пари 
за нещо,  което е 
свързано с гробища 
и смърт. „Хората 
не са възпитани да 
разбират смъртта 
като част от живо-
та. Естествено, те 

се стараят съзнателно или 
не да си спестяват болка-
та и да се опитват да я из-
бягват. Когато поставя на 
големи празници касичка за 
дарения и напиша на една 
от тях, че събирам за новия 
гробищен парк, почти никой 
не иска да пусне пари в нея.  

Отец Георги признава, 
че петнайсетте години 
ходене по институции и 
фирми му е отнело много 
сили. Той казва, че за но-
вата църква ще бъде дово-
лен, ако получава не пари, 
а строителни материали 

като дарение. 
Новият храм струва 

около 500 хил. лв., а за де-
ветте години, в които се 
гради, е „напреднал” съвсем 
малко. В конкурса за стро-
ителство са участвали 
общо девет фирми, от ко-
ито Софийската митро-
полия избира фирма ЕКСА. 
„Събираме средства, но на 
фона на цените в строи-
телството 20–30 хил. лв. 
са незначителна сума и 
това прави работа само 
за няколко дни. Основни-
те суми за строителство 
получихме от Дирекцията 
по вероизповеданията към 
Министерския съвет и от 
Софийската митрополия. 
Но те също са недоста-
тъчни. Благодарни сме на 
фирма ЕКСА, която въпреки 
трудностите не се отказа 
и подкрепя градежа.” 

В момента се подготвя 
изливането на колоните на 
храма. Отец Георги разпо-
лага с всички документи и 
записва като Левски всяка 
изразходвана стотинка. 
Шегува се, че е получил 
стабилни познания и вече 
може да комуникира със 
строителите на техния 
език. Стига да се съберат 
пари... 
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Защо си струва да дарим за храм 
Църквата в Малашевските 

гробища разчита на 
строителите, защото 

те са градивната сила на 
обществото

Дария Захариева Снимки Камен Влахов

Вестник „Строител” 
набира дарения за 
храма на сметка 
„ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ” 
ЕАД
„КОРПОРАТИВНА 
ТЪРГОВСКА БАНКА” 
АД
IBAN: BG65 KORP 9220 
1026 3742 01
BIC: KORPBGSF

Свещеникът 

Георги Петров е 

натрупал купища 

документация, 

но споделя, 

че храмовото 

строителство 

не върви заради 

липса на средства

ОП – Габрово иска строги мерки срещу сивия сектор
Строителите гласуват допълнителен членски внос, за да подпомогнат професионалната гимназия

Строителни фирми 
от Габровска област, ко-
ито не са регистрирани в 
Централния строителен 
регистър, получават по-
ръчки от общините. Този 
проблем бе повдигнат по 
време на годишното от-
четно събрание на Об-
ластното представител-
ство на КСБ – Габрово.

Подобни предприятия 
действали в сивия сек-
тор, тъй като немалка 
част от тях дори нямали 
посочен адрес и по тази 
причина контролните 
органи не можели да им 
извършват проверки. За 
сметка на това корект-
ните строителни пред-
приятия били редовно ин-
спектирани.

Според строителния 
предприемач Богомил Пе-
тков от Севлиево поне 
10 фирми там, които не 
са регистрирани в Цен-
тралния строителен ре-
гистър, продължават да 
работят. Като пример за 

това той посочи друже-
ство, на която са дадени 
няколко обекта от общи-
на Севлиево, макар и пета 
категория. Става въпрос 
за извършването на ре-
монтни дейности.

Друг проблем се оказ-
ва и това, че наредбите 
на общините не са син-
хронизирани със Закона 
за обществените поръч-
ки, според който право на 
всякакъв вид строителни 
дейности имат фирми, ре-
гистрирани в централния 
строителен регистър, е 
мнението на Емил Гигов, 
експерт от централа-
та на КСБ в София. Спо-
ред него е наложително 
общините да променят 
наредбите си в частта 
им за малките общест-
вени поръчки, както и да 
се даде възможност на 
браншовата организация 
да контролира това.

Общото събрание на 
областното представи-
телство на КСБ задължи 
ръководството си да на-
прави предложение до цен-

тралното ръководство за 
всяка обществена поръч-
ка да се изисква фирма-
та кандидат да е реги-
стрирана в Централния 
строителен регистър, а 
при кандидатстване за-
дължително общините 
да изискват такъв доку-
мент дори за обекти за 
ремонтни дейности от 
пета категория. Освен 
това бе прието предложе-
ние да се изготви писмо 

от централата на КСБ до 
всички общини това да се 
съблюдава. „Ако се избере 
независим експерт, който 
да не е от строителна 
фирма, той би могъл да 
защитава интересите на 
КСБ при търгове и конкур-
си", каза още Емил Гигов.

44 са редовните чле-
нове в ОП на КСБ в Габро-
во, стана ясно от неговия 
председател инж. Йовчо 
Спасов. Той очерта кои 

са били основните при-
оритети в дейността 
през миналата година. 
„Работата ни с държав-
ните институции трябва 
да бъде още по-дейна не 
само като жива връзка, а 
да бъде скрепена и с рам-
кови договори, в които да 
се вижда отговорността 
и на двете страни, осо-
бено в частта по провеж-
дане на търгове на те-
риторията на Габровска 
област", обясни той.

По негово предложение 
бе гласувана и финансо-
ва помощ от 4000 лв. за 
Професионалната гимна-
зия по строителство в 
Габрово. Парите са пред-
назначени за честване 
на 50-годишнината на 
гимназията и осъщест-
вяването на план-приема 
на ученици там за следва-
щата учебна година като 
единствено училище в об-
ластта, което подготвя 
бъдещи строители.

Членовете на КСБ 
гласуваха още всеки от 
тях да дава по 50 лева 

годишно допълнителен 
членски внос, който ще 
отива също за нуждите 
на гимназията по стро-
ителство. При условие 
че членовете на КСВ в 
Габровска област са 44, 
само от допълнителния 
членски внос сумата е 
2200 лв. Така общата 
стойност на подпомага-
нето, заедно с 4-те хил. 
лева, става 6200 лв.

Отделно строител-
ните предприемачи се 
консолидираха и около 
предложението всяка 
строителна фирма, която 
желае, да сключи договор 
с Професионалната гим-
назия по строителство, 
нейни работници да ми-
нават курсове за повиша-
ване на квалификацията 
в учебното заведение, 
което от своя страна 
ще осигури лектори. Тази 
услуга ще се извършва 
срещу съответното за-
плащане и така допъл-
нително ще бъде подпо-
могната гимназията по 
строителство.

Ръководството на ОП на КСБ – Габрово, отчита 

дейността си

Мариана Димитрова
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Оптимист в тежко време 
Строителният предприемач от Велико Търново Лъчезар Петков гони успехи с отлична 
организация, прецизно планиране и сериозни инвестиции в техника и хора

„Тера” ООД е една от 
най-големите строителни 
фирми във Велико Търново. 
Тя е лидер там в областта 
на търговията със стро-
ителни материали. Може 
да се каже, че е номер 1 в 
сухото строителство и в 
топлоизолациите. Първи 
дистрибутор е в област 
Велико Търново на много 
от световноизвестните 
производители на строи-
телни материали. Фирма 
„Тера” е създадена като 
събирателно дружество, 
а впоследствие се тран-
сформира в ООД. Нейният 
управител Лъчезар Пе-
тков е по-
томствен 
строител.

„ Б а щ а 
м и  б е ш е 
строител. 
Брат ми - 
също, пос-
ледва х  го 
и аз. Фир-

м а т а  н и 

з а п о ч н а 

от нулата 

и  с  об щ и 

усилия дос-

тигнахме 

едно мно-

го високо 

р ав н и щ е . 
С ъ з д а д о -
хме я аз и 
съпругата 
м и  п р е д и 
19 години. Това е семей-
на фирма. Към нас вече се 
присъедини и синът ни. Той 
завърши строителен тех-
никум и икономика. Сега 
очакваме и дъщеря ни, коя-
то завърши икономически 
техникум, а сега учи ар-
хитектура. Постепенно 
ще предадем бизнеса в 
ръцете на децата ни. Те 
са вече достатъчно зрели 
хора, добре обучени и на 
тях може да се разчита”, 
разказва Лъчезар Петков. 

Фирмата се гордее с 

вилното селище от девет 

къщи, което е изградила в 

село Малък чифлик.

То се намира на около 
километър от главния път 
София–Варна и само на 5 
километра от центъра 
на Велико Търново. Къщи-
те са разположени на об-
ширен склон с живописна 
гледка към старата сто-
лица. Фирмата изпълня-
ва и други големи обекти 
както със свои средства, 
така и с външни инвести-
ции. Има складове във Ве-
лико Търново, Севлиево и 
Свищов. Въпреки кризата 
фирмените данни показ-
ват, че не е отстъпила 
назад.

„Предстои ни изграж-
дане на много голяма наша 
база. В нея ще съхранява-
ме техниката си и ще 

складираме материалите 
си. Тази инвестиция ще 
струва около два милиона 
и половина евро. На този 
етап чакаме оформянето 
на документите. Базата 
ще се намира на входа на 
Търново и ще има 12 хил. 
кв. м разгъната площ. Тук 
вече ни е много тясно, 
нуждаем се от разшире-
ние”, споделя Петков.

Според строителя тай-

ната на успеха се крие в 

здравата работа и в пре-

цизното предварително 

планиране. 

Трябва да се знае какво 
може да се очаква, за да се 
реагира навреме. 

Необходима е отлична 
организация на работа-
та и не на последно мяс-
то много труд както от 
страна на ръководители-
те, така и на всички учас-
тници в трудовия процес.

„Преди кризата райо-
нът ни се развиваше из-
ключително добре, сега 
има застой, като навсякъ-
де - продължава разказа си 
Петков. - Въпреки всичко 
пак се появяват нови ин-
вестиции. Велико Търново 
има добри перспективи за 
развитие. Неговото гео-
графско положение е та-
кова, че обуславя нуждата 
от ново строителство. 
Градът ни е исторически 

и въпреки кризата тук се 
отчита ръст на туризма, 
при това целогодишно. 
Има силно развита лека 
промишленост. В послед-
ните години бум бележи 
вафленото производство”, 
разказва мениджърът. 

Междувременно към 
разговора ни се присъеди-
ни и синът на Лъчезар Пе-
тков – Мартин. Попитах 
ги за проблемите, пред 
които е изправен бран-
шът като цяло и в част-
ност – тяхната фирма. 
Те споделиха, че основ-
ната трудност, с която 
се сблъскват, е бавното 

разплащане. Принудени са 
дълго да изчакват. Обясня-
ват, че кризата се е про-
явила рязко още през ок-
томври миналата година. 
В резултат на това обаче 
се наблюдава отсяване на 
неконкурентоспособните 
фирми. „Това е добре от 
една страна - коменти-
ра бизнесменът, - но от 
друга, намаляването на 
оборотите не може да се 
посреща като добро съ-
битие.” Според Мартин 
проблемите в областта 
на жилищното строител-
ство не се дължат само 
на икономическата криза. 
По думите му това ма-
щабно презастрояване 

неминуемо е щяло 
да доведе до срив. 
Преди както тър-
сенето,  така  и 
възможностите на 
хората да си купят 
жилища са били 
по-големи, което 
е довело до уве-
личаване на пред-
лагането, обясня-
ва икономистът.  
Въпреки  всичко 
п р о г н о з и т е  н а 
двамата ми съ-
беседници са оп-
тимистични и те 
очакват положе-
нието да се подо-

брява .  Тях -
ната цел е 
да съхранят 
персонала си. 
Във фирмата 
работят 160 
души и непре-
къснато се 
инвестира в 
повишаване 
на тяхната 
ква лифика -
ция.

„Ние сме 

съкратили 

само шест 

човека. С 

това произво-

дителността 

на труда не е 

намаляла. 

Непрекъснато пред-
приемаме дейности, свър-
зани с обучение на кадри-
те. Изпращаме хората на 
квалификационни курсове 
в самите заводи, които 
произвеждат строител-
ните материали. Стара-
ем се знанията им винаги 
да са актуални и да са 
запознати с всички ново-
въведения. Без обучение 
на персонала нито една 
строителна фирма няма 
шансове да се развива. 
Това е изключително ва-
жно, защото има обекти, 
при които се изисква спе-
циално изпълнение. Необ-
ходими са сериозни ин-

вестиции и в техническо 
оборудване, което също 
е много важно за успеха 
на всяка фирма в нашия 
бранш”, споделя Лъчезар 
Петков.

Според него, противно 
на очакваното, строител-
ните работници, които се 
връщат от Запад, не са 
чак толкова квалифици-
рани, колкото си мислим. 
По думите му строител-
ството на Запад не е по-
добро от нашето. Дори в 
някои отношения е и по-
лошо. Там работят хора 
от Южна Америка, Алжир, 
Мароко и Нигерия, които 
не се отличават с особе-
ни квалификации. Нашите 
строители са на много по-
високо ниво.

„Въпреки кризата гра-
дът ни продължава да се 
развива. Това до голяма 
степен се дължи на кмета, 
който за няколко години 
промени облика му. Разли-
ката с това, което беше 
преди 10 години, е огромна. 

Възможностите за 

инвестиции в нашия 

район са много големи”, 

не крие оптимизма си ме-

ниджърът.

В края на разговора ни 
попитах Лъчезар Петков 
за интересите му извън 
строителния бизнес. Като 
един истински мъж, той 
сподели, че обича хубави-
те коли и че следи Форму-
ла 1. Най-добре си почива, 
когато е сред близките и 
приятелите си. Далеч по- 
словоохотлив е, когато 
става дума за работа. Той 
е оптимистично настроен 
за бъдещето. Категоричен 
е, че, за да се постигат 
успехи, е необходима  от-
лична организация на рабо-
тата, прецизно планиране 
на приходите и разходите, 
качествена работна ръка, 
сериозни инвестиции в 
техническо оборудване и 
много, много труд.

Мариана Корчакова

Изграденото от фирма 

„Тера“ ООД вилно селище в  

с. Малък чифлик

Жилищен блок 

построен от 

„Тера“ ООД 

Лъчезар Петков е 
роден във Велико 
Търново на 30 април 
1956 г. Завършил 
е Строителния 
техникум в старата 
столица. Занимавал 
се е с пътно и високо 
строителство. 
Бил е технически 
ръководител на 
СМК. От 1990 г. е 
в частния бизнес. 
Управител е на 
фирма „Тера” ООД. 
Предметът й на 
дейност включва 
строителство 
и търговия със 
строителни 
материали.

Снимки авторът



Достатъчен е и един ден 
в Стара Загора в сезона на 
липите, за да твърдиш, че 
такова чудо в страната няма. 
Характерният с модерната 
правоъгълна шахматна пла-

нировка град, който по този 
показател се родее с Мексико 
Сити, Буенос Айрес, Пекин, 
Токио и др., живее спокойно, 
отглежда децата си и не за-
бравя кога е положен първият 
камък за възстановяването му 
след опожаряванията по време 

на войните. Може би защото 
на този ден, 5 октомври, хо-
рата на Стара Загора чест-
ват празника на града? Може 
би защото разработеният 
от известния чешки стро-
ителен техник Лубор Байер 
устройствен план на новия 

град има особеното и непов-
торимо усещане на простора, 
на творческата фантазия и 
същевременно – с парковата 
си архитектура, и на чаровно 
място за живеене?

Може би…
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КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО – СТАРА ЗАГОРА

Инж. Колев

Икономическата си-
туация (или криза, както 
искате я наречете), в ко-
ято се намираме, ще дис-
циплинира всички! Това 
е безспорното. Положи-
телното? Първо, трябва 
да се повиши произво-
дителността, защото, 
като намалеят обемите, 
малките фирми просто 
няма какво да работят. 
Някои питат по време на 
криза кои ще са по-засег-
натите? Малките или 
по-големите фирми? Как 
да дам еднозначен отго-
вор? Вярно е, че малките 
фирми са по-гъвкави, с 
по-малко персонал, с по-
малко разходи…Но ако 
имат пък малко поръчки 
и половината от тях не 
се случат?…От друга 
страна, ако една голяма 
фирма е пред прага на 
сключване на сделка за 
10 или 20 млн. лв. за един 
обект и той изведнъж 
пропадне, тогава и тази 
голяма фирма се оказва в 
затруднено положение.

Личното ми мнение 
е, че за нас, строители-
те, тази година ще бъде 
по-слаба, но немного…
Разбира се, възможно е и 
ситуацията силно да се 
влоши, ако всичко това, 
което говорят в прави-
телството, в институ-
циите за стартирането 
на инфраструктурните 

проекти, се получи така, 
че те пак да не стар-
тират… Ако работата 
тръгне от второто по-
лугодие, възможно е спа-
дът да не се почувства 
осезаемо.  Ако инфра-
структурата не тръгне 
въобще – тогава ще се 
окаже, че много фирми 
с такава насоченост, с 
големи обеми ще усетят 
кризата реално.

А ако говоря по прин-
цип, да, има намаляване 
на инвестициите! И това 
е  едното проявление . 
Другото - рестрикциите 
в банковия сектор, кое-
то, за наше съжаление, 
засегна и такива изряд-
ни фирми като нашата, 
ЗСК „Боруй”. Без никакво 
основание банките прос-
то ни създадоха сериозни 
проблеми. В един момент 
част от тях решиха, че 
трябва да си приберат 
по-рано предоставени-
те кредити, отколкото е 
договорено. Разбира се, с 
такива банки ние повече 
няма да работим, търсим 
и намираме други банки 
или кредитни институ-
ции, за да компенсираме.

Извадка от
П Р О Т О К О Л
от редовното общо 
събрание на ОП-Стара 
Загора, състояло 
се на 13.05.2009 г. 
Н. Нешев: Колеги, вече 

половин година и повече 
има атаки от банките 
към строителния бранш. 
Предлагам да се органи-
зира работна група към 
КСБ, ОП-Стара Загора, 
чийто състав да включва 
юристи, икономисти и 
членове на Камарата и 
тази група да реагира 
адекватно на проблеми-
те, които финансовите 
институции ни създават.

Инж. Колев:

Нашата дейност, на 
ЗСК, е свързана с инвес-
титори, които по-малко 
се повлияха от тази кри-
за, особено тези, които 
финансират със собст-
вени средства… Разбира 
се, случиха се пробиви, 
например имахме сключе-
ни предварителни догово-
ри за два големи обекта, 
но… Единият, обект на 
„Кенар” в София, беше с 
много голяма инвести-
ция, но собственикът, по 
причина пак на банките, 
не успя да осигури финан-
сиране, Да, кризата все 
пак засяга и нас, но и ни 
държи в кондиция - всич-
ки, и фирмите, и достав-
чиците.

Членове на нашето 
областно представи-
телство са и много път-
ностроителни фирми, 
големи фирми, едни от 
основните съучредители 
на Камарата. Те работят 
сериозно, много активно, 

т.е. обединяването на 
всички строители, неза-
висимо от структурата 
на дейността им, в една 
сериозна организация, е 
положителен факт.

Как се развива биз-

несът на фирмите, чле-

нове на  Областното 

представителство на 

КСБ? И има ли логика в 

това всички вписани в 

регистъра да са и члено-

ве на Камарата? Имам 

предвид процедурите в 

някои от другите про-

фесионални гилдии? На 

лекарите например…

Щом една фирма де-
кларира принадлежност 
към Регистъра, партньо-
рите ни в строителния 
процес я смятат за се-
риозна фирма, а по пре-
зумпция и за член на КСБ, 
а това просто не е така! 
Ето, сега ние създадохме 
и Етичен кодекс на стро-
ителя, защото хората се 
жалват от некоректни 
строители и Камарата 
трябва да реагира адек-
ватно на това…По-скоро 
първоначалната идея за 
вписването в Регистъра 
беше фирмите да бъдат 
афиширани, да се появят 
на хоризонта, пред обще-
ството, и затова един 
от проблемите, които 
обсъждаме на съвещани-
ята на КСБ, е, че фирми-
те някак много лесно се 

регистрираха! Който не 
пожела, само той не се 
вписа…Говоря за по-ни-
ските категории, защото 
регистрацията ставаше 
по формални документи, 
които в България лесно 
се набавят. Законът е 
така направен, че той 
не лицензира, а само ре-
гистрира!

Извадка от
П Р О Т О К О Л
от редовното общо 
събрание на ОП-Стара 
Загора, състояло се 
на 13.05.2009 г.
Към момента в 
КСБ Областно 
представителство-
Стара Загора, членуват 
97 фирми, а в Централ-
ния професионален ре-
гистър на строителя са 
вписани 230 фирми. От 
тях: I група строежи от 
високото строителство 
са 79 фирми , II група 
строежи от транспор-
тната инфраструкту-
ра – 27 фирми, III група 
строежи от енергийна-
та инфраструктура – 28 
фирми, IV група строежи 
от благоустройстве-
ната инфраструктура 
и хидротехническото 
строителство – 43 
фирми и V група СМР – 53 
фирми.

В по-малките населени 

места група майстори се 

обединяват по някакъв 

С дъх на липов цвят

Дисциплиниращото влияние на кризата

Георги Сотиров

Когато обаче опознаеш хора-
та му, особено моите събе- 
седници от Областното пред-
ставителство на КСБ, когато 
започнеш и завършиш един 
пространен делови разговор с 
инж. Кольо Колев - изпълнител-
ния директор на ЗСК „Боруй” 
АД, емоциите от срещите ти 
из централната част (неслу-
чайно едно от определенията 
за Ст. Загора е, че той е град 
на правите улици, липите, 
поетите и хубавите жени…) 
някак отстъпват и освобож-
дават съзнанието ти за нещо 
много сериозно и делово. 

Кольо Колев е завършил 
ВИАС, специалност 
ПГС през 1978 г. 
И оттогава до 
ден днешен, вече 
повече от 30 години, 
работи в Завода за 
стоманобетонни 
конструкции (ЗСК). 
Преминал е през 
всичките възможни 
стъпала на развитие 
– от най-ниското 
в структурата на 
производствената 
дейност - от отдела 
за контрол на 
качеството, после 
началник на цех, зам.-
директор, гл. инженер 
на предприятието. 
Сега е изпълнителен 
директор на „Боруй” 
АД. Дружеството има 
50-годишна история 
и е с по-специфичен 
строителен 
характер. Предметът 
на дейност е 
производство, 
доставка и монтаж на 
сглобяеми конструкции 
от обикновен и 
предварително 
напрегнат 
стоманобетон, както 
и пълен инженеринг 
на инвестиционни 
проекти за 
производствени 
търговски и 
обществено 
обслужващи сгради.

В кабинета на 

инж. Кольо Колев 

зад ръката му се 

вижда снимката на 

внучката



случаен - роднински, сел-

ски, формален, признак, 

бригада строители напри-

мер, и започват работа! 

Прякото договаряне ста-

ва на четири очи – между 

собственика на обекта, 

най-често къща или 

вила, и „баш майстора”. 

Работата се свършва, 

разплащането става „под 

масата”.

Инж. Колев:

Ще продължа вашата 
мисъл… Дори членове на 
Камарата понякога пра-
вят тези „селски номе-
ра” – на обект, спечелен 
от наш колега, с изрядни 
документи, той пуска за 
своя сметка и от свое 
име фирмичка или някаква 
бригада, която няма нищо 
общо с него, т.е. позволя-
ва да се работи „на черно”.

Ето защо не трябва 
да бързаме непременно 
да приемаме много нови 
членове в КСБ, защото 
все пак ние сме сериозна 
организация, със сериоз-
ни цели, наши предста-
вители кореспондират 
на най-високите етажи 
на администрацията в 
страната. Всеки, който 
доброволно иска да ста-
не член на нашата кама-
ра, трябва да отговаря 
на приетите условия. За-
дължително!

Между другото ние 
създадохме една добра 
практика за работа в 
Областното предста-
вителство – на първото 
заседание, когато раз-
глеждаме молбите на 
всички нови кандидати 
за редовно членство, ка-
ним лично управителя или 
собственика на фирмата. 

Целта ни е, от една стра-
на, да се запознаем, от 
друга – да стане ясно, че 
вливайки се в редовете 
на Камарата, те поемат 
определени ангажименти. 
И отговорности.

Известно е, че „Бо-

руй” добре се вписва 

в бизнеса на специали-

зираните строителни 

предприятия в Бълга-

рия. От вашите халета 

стартира сглобяемото 

стоманобетонно стро-

ителство в България. 

В днешно време еже-

годният ръст на произ-

водството е между 20 

и 50%. Впрочем „Боруй” 

не е ли едно от позабра-

вените имена на Стара 

Загора?

Инж. Колев: 
Да, така е, и това до-

пълнително ни задължава! 
Нескромно е, но моята 
формула за успеха е рабо-
та, работа и пак работа! 
И допълнително - много 
информация в областта 
на строителния бизнес, 
бързи и адекватни реше-
ния… Едно забавено упра-
вленско решение може да 
стане причина за загуба 

на потенциален клиент.
Затова  държим на 

адекватното професио-
нално отношение към ос-
новните клиенти на фир-
мата- инвеститорите с 
големи търговски вериги 
– „Кауфланд”, „Баумакс”, 
„Каменица”, „Стандард 
Профил България” и др. 
Благодарение на доказа-
ната качествена работа 
„Боруй” е изградило вече 
8 хипермаркета на „Ка-
уфланд” и 2 на „Баумакс”. 
Клиентите на компания-
та са предимно инвести-

тори на производствени 
обекти, логистични цен-
трове и големи търгов-
ски вериги. И знаете ли, 
някои от по-възрастните 
от мениджърите им зна-
ят, че създадената тук, в 
нашето дружество, ске-
летно-панелна предвари-
телно напрегната кон-
струкция става патент 

на „Боруй” и е наречена 
старозагорска система 
на строителство. Това 
задължава.

Задължаваща беше и 
поканата в края на седми-
цата да му гостувам на 
вилата в полите на Сърне-
на гора, където инж. Кольо 
Колев живее поне 7 месеца 
в годината. Една от при-
чините да „бяга” от града 
е, че вилната зона е само 
на 10 км от „Боруй”. Дру-
гата - щастливият дядо 
на двегодишна внучка има 

възможността с цялото 
семейство да се радва на 
игрите й на ливадата… 
Оказа се, че тревата е по-
раснала, електрическата 
косачка - изгоряла, но пък 
имал две добре наточени 
коси! Приемам, още повече 
че и двамата се оказахме 
фенове на Висшата ан-
глийска футболна лига. 
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„Строител ВД” ООД „ВИТО-95” ООД

Специализираната в 
промишлено и гражданско 
строителство староза-
горска фирма е съсредо-
точила усилията си върху 
бъдещия МОЛ - уникална 
сграда със 70 хил. кв. м 
разгърната площ, три 
подземни и надземни 
етажа с над 12-метрови 
височини. 

Като архитектура 
това ще бъде един от 
най-красивите молове 
в България. Идеята е 
на американска проек-
тантска организация. 
Проектът е пригоден 
към нашите условия и 

изисквания за проектиране. Паркинг зоната е 
съобразена с нуждите на хора с увреждания, 
като местата за коли на инвалиди са 3% от 
общата площ на зоната.

 В „Строител ВД" проблем с кадрите нико-
га не е имало. Причината са заплатите - те са 
добри и хората имат интерес да останат да 
работят.

„Що се отнася до 2009 г., предвиждаме да 
запазим същия обем на инвестициите си. В 
преговори сме за други обекти, чрез тях ще 
можем отново да постигнем ръст на оборота, 
категоричен е инж. Веселин Драгов - управите-
лят на „Строител ВД”.

Основната 
си дейност – 
промишлено 
и гражданско 
строителство, 
„ВИТО-95” ООД 
започва през 1991 
г. Мажоритарен 
дял има управи-
телят инж. Тони 
Русев. От тогава 
до сега фирмата 
е реализирала 
над 200 обе-
кта, възложени 
от български 
и чуждестранни инвеститори. Във „ВИТО-95” са 
ангажирани повече от 200 работници с доказан 
опит в строително-монтажната дейност, които 
се ръководят от висококвалифицирани инженерно-
строителни специалисти. „ВИТО-95” е член на 
Камарата на строителите в България, притежава 
Сертификат за качество съгласно изискванията 
на международния стандарт ISO 9001:2000 и запа-
зена търговска марка - ВИТО.

Снимки авторът



Подписването на рам-
ково и финансово спора-
зумение за изпълнение на 
инициативата JEREMIE 
в България между прави-
телството на Република 
България и Европейския ин-
вестиционен фонд вече е 
факт. Церемонията се със-
тоя в сряда (27 май). Спо-
разумението е подписано 
от българска страна от 
министъра на икономиката 
и енергетиката Петър Ди-
митров, от страна на Ев-
ропейския инвестиционен 
фонд - от Ричард Пели, гла-
вен изпълнителен директор 
на фонда. 

Споразумението ще 
осигури кредитен ресурс за 
близо 400 млн. лева (200 млн. 
евро) на българския бизнес. 
След като правителството 
предостави 500 млн. лева за 
бизнеса чрез Българската 
банка за развитие, това 
на практика е втората 
най-важна антикризисна 
мярка, която ще осигури 
достъпни условия за креди-
тиране. Споразумението е 
резултат от сложни пре-
говори, които българската 
страна води в продължение 
на повече от една година. 
Проведени са консултации 
с ръководството на Народ-
ното събрание, за да може в 

максимално кратки срокове 
споразумението да бъде ра-
тифицирано.

Подписването на спора-
зуменията е свързано с из-
пълнението на приоритет-
на ос 3 „Финансови ресурси 
за развитие на предприятия” 
на Оперативна програма 
„Развитие на конкурентос-
пособността на българска-
та икономика, 2007-2013” и 
съставляват 17% от общия 
й ресурс. По нея се предвиж-
да създаването на специали-
зирани финансови инстру-
менти като гаранционни 
фондове, фондове за рисков 

капитал и фондове за микро-
финансиране, подпомагащи 
достъпа на малки и средни 
предприятия до капитал за 
развитие при достъпни и 
благоприятни условия. Те ще 
бъдат особено полезни за 
групите предприятия, кои-
то имат затруднен достъп 
до традиционното банково 
финансиране - микропредпри-
ятия, стартиращи и инова-
тивни фирми, предприятия с 
недостатъчна бизнес и/или 
кредитна история и такива 
без подходящо като размер и 
качество обезпечение. 

Парите ще бъдат из-

ползвани за капитализация 
на създаденото за целта 
дружество, регистрирано 
от Българската банка за 
развитие. В него ЕИФ от 
името на управляващия ор-
ган ще стане мажоритарен 
акционер и ще управлява 
средствата от името и 
в полза на България. Спо-
разуменията предвиждат, 
че при осъществяване на 
дейността си по управле-
ние на Холдинговия фонд на 
ЕИФ ще бъдат възстано-
вени единствено разходи-
те без право на печалба и 
дивиденти.
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400 млн. лв. кредит за 
българския бизнес

„Лукойл” намали край-
ните заводски цени на 
горивата от 7.00 часа 
на 27 май, съобщиха ин-
формационните агенции. 
Цената на бензин А-95 
Н от 1788,00 лв./1000 л 
става 1761,60 лв./1000 л. 
Бензин А-98 Н ще струва  
1857,60 лв./1000 л при до-
сегашна цена от 1885,20 
лв./1000 л. Цената на ев-
родизел се променя от 
1590,00 лв./1000 л на 1560,00 лв./1000 л. Газьолът пада 
от 1550,40 лв./1000 л на 1520,40 лв./1000 л. Цената 
на пропан-бутана от 1170,00 лв./тон се променя на 
1152,00 лв./тон. Въпреки намалението цените продъл-
жават да са най-високите сред балканските държави. 

Подписаха споразумението за инициативата JEREMIE

Наскоро една от най-
големите български бан-
ки уеднакви лихвите по 
жилищните си кредити в 
левове и евро. Поради тази 
причина лихвите в евро 
бяха повишени с 2 про-
центни пункта (например 
повишение от 7,5 на 9,5% 
е с над 20%).

Ако отчетем, че кре-
дитът се погасява имен-
но в евро и всеки месец 
се губят средства при 
обмяната на валута, мо-
жем да кажем, че еврови-
те кредити на тази банка 
са станали по-скъпи от 
левовите.

Защо това е новина? 
Доскоро лихвите по жи-
лищните кредити в евро 
в тази банка, както и в 
99% от банките, са били 
с 1,5 процентни пункта, 
или около 20% по-ниски от 
тези по кредитите в ле-
вове.

Например за март 2009 
г. лихвите по новите жи-
лищни кредити в евро са 
били 8,86% (за срок над 
10 г., каквито са повече-
то отпуснати кредити). 

Лихвите по жилищни кре-
дити в левове през март 
са били доста по-високи, 
или 9,49%. Разликата меж-
ду двете лихви е 7,11%, 
въпреки че е само 0,63 п.п.

Жилищните кредити в 
евро са близо 5 пъти пове-
че от кредитите в левове 
през март 2009 г. и неслу-
чайно - просто лихвата в 
евро е по-ниска.

За съжаление обаче 
само при отпускането, 
след това, както виждаме, 

се уеднаквяват по 
желание на банка-
та, а с включва-
нето на разходи-
те за обмен на 
валута евровите 
лихви стават по-
високи от левови-
те.

Къде е логика-
та за банката? 
Възможно е бан-
ката да е преце-
нила, че кредит-
ният й портфейл 
в евро се е влошил 
по-слабо от кре-
дитния й порт-
фейл в левове и 

увеличавайки приходите 
си от него, ще има по-мал-
ки загуби от влошаване на 
портфейла след вдигането 
на лихвите.

Тоест банката раз-
пределя поравно тежест-
та на финансовата криза 
между длъжниците си в 
евро и левове, като цел-
та й вероятно е по-малко 
лоши кредити като цяло.

Също така значителен 
дял от депозитите в бан-
ките са в левове, което 

принуждава институции-
те лихвите по кредитите 
в евро да са съобразени с 
лихвите по депозитите в 
левове.

За съжаление на те-
глилите кредит в евро, за 
да плащат по-ниски лих-
ви, принципът за разпре-
деляне на тежестта от 
кризата върху всички ве-
роятно ще принуди и дру-
ги банки да предприемат 
тази стъпка. Освен това 
в ситуацията на затегна-
то кредитиране и такси 
за предсрочно погасяване 
и за усвояване на кредит 
няма евтин начин за избор 
на друга банка, още повече 
ако тази тенденция стане 
масова.

Вероятно за увелича-
ване на конкуренцията в 
сектора и за защита на 
потребителите на жи-
лищни кредити е адек-
ватно да се премахнат 
таксите за предсрочно 
погасяване, каквато мяр-
ка беше въведена по от-
ношение на потребител-
ските кредити.

Източник: investor.bg

Министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров и Ричард Пели, главен 

изпълнителен директор на Европейския инвестиционен фонд, подписват договора, който осигурява 

кредитен ресурс на бизнеса  

 Европейският 
съюз прие официал-
но „синята карта”. 
Тя  регламентира 
правилата за при-
вличане на високо-
квалифициран пер-
сонал от държави, 
които не са членки 
на ЕС, и с нея отпа-
дат повечето огра-
ничения за достъп 
до пазара на труда. 
Предвидено е карта-
та да влезе в сила до 2 
години, а страните член-
ки трябва да я въведат в 
националните си законо-
дателства. 

Европейската синя 
карта ще позволи на ра-
ботещия да се придвижва 
свободно в страните от 
ЕС след 18-месечен прес-
той на легално пребивава-
не в която и да е от тях. 
Освен това работещите 
и техните семейства ще 
придобиват право на соци-
ални и здравни осигуровки 

за срок от 4 години. 
С тези облекчения 

обаче се появиха и редица 
мерки за по-строги нака-
зания за работодатели, 
които наемат нелегални 
работници имигранти. 
Ако фирмите не извършат 
проверка за валидно разре-
шително за пребиваване 
на наетото от тях лице, 
което не е гражданин на 
държава членка, ще бъдат 
глобявани и ще поемат 
разноските по екстради-
ране на чужденеца. 

Лихвите по кредитите в евро  
на път да надминат тези в левове

Пазар на труда

ЕС прие синята 
карта

Цените на горивата 
тръгнаха надолу 

Износът на руски газ намаля 
с над 50% 

Токът за индустрията ще 
поскъпне от 1 юли

Електроенергията, използвана за индустриални 
цели, ще поскъпне с 1-3% от юли т.г. Планираното пос-
къпване трябваше да е 4%, но беше коригирано заради 
кризата и свитото потребление на електроенергия. 
Бизнесът осъди поскъпването и аргументира позицията 
си със загубите, които търпи от икономическата криза. 
В отговор на това министърът на икономиката и енер-
гетиката Петър Димитров в интервю за ИА „Фокус” 
заяви, че увеличението е незначително и необходимо, 
тъй като ще позволи електроразпределителните друже-
ства да продължават да реализират инвестиционните 
си програми. 

Износът на природен газ от Русия за периода яну-
ари–април 2009 г. е намалял с над 53% в сравнение с 
аналогичния период на миналата година, предаде радио 
„Ехото на Москва”, позовавайки се на данни на Минис-
терството на икономическото развитие.

Обемът на износа за посочения период през тази 
година е бил 35,2 млрд. куб. м. 

Силвия  Радославова
Снимка БТА
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Съдия номер едно на 
Испания Хавиер Гомес 
Бермудес откри на 22 май 
двудневния международен 
семинар на тема „Испа-
ния - съдебен модел, добри 
практики", организиран 
от клуб „Журналисти сре-
щу корупцията" (ЖСК). 
Семинарът се проведе при 
изключителни мерки за си-
гурност в хотел Diplomat 
Plaza при закрити врати.

„Днес една моя мечта 
се сбъдна - един изключи-
телен човек, какъвто е съ-
дия Хавиер Гомес Бермудес, 
е тук, в България, за първи 
път, и то по покана на на-
шия клуб, и аз съм много 
щастлива”, каза при от-
криването на форума пред-
седателят на клуб ЖСК 
Ренета Николова. След 
първата среща на Нико-
лова с Бермудес в Мад-
рид през 2005 г. следват 
4 години на усилия, писма 
и покани известният ма-
гистрат да посети наша-
та страна до днес, когато 
съдия №1 на Кралството 
въпреки натоварената 
си програма пристигна 
в България, за да открие 
семинара на клуб ЖСК. 
Основната цел на форума 
е да се повиши капаците-
тът на клуб „Журналисти 
срещу корупцията" във 
взаимодействието със 
съдебната власт, като се 
акцентира на Прокурату-
рата. Водещ момент е ус-
вояването и прилагането 
на комуникационния опит 

на Европейската служба за 
борба с измамите - ОЛАФ. 
Специално внимание се 
отделя на най-добрите 
европейски практики за 
сътрудничество между 
неправителствения сек-
тор и съдебната власт 
в противодействието на 
злоупотребите с еврофон-
довете и корупцията. „В 
борбата срещу корупци-
ята ролята на медиите е 
от най-важните. Катего-
рично! Защото корупция-
та е омъжена за властта. 
Единственото противо-
действие в една демокра-
тична страна е мнение-
то на гражданина, който 

гл асува . 
А  в л и я -
нието на 
медиите 
в сформи-
рането на 
общест-
в е н о т о 
мнение е 
основно . 
В  И с п а -
ния всич-
ки големи 
случаи на 
корупция, 
разрешенени досега, са 
излезли наяве от пресата. 
Но и в това е силата на 
вас, журналистите”, каза 
при откриването на семи-
нара съдия Бермудес. 

„Финансирането на 
тероризма е междунаро-
ден проблем, който може 
да засегне и България”, 
това каза още председа-
телят на Наказателното 
отделение на Национална-
та аудиенция в Испания. 
Бермудес изнесе лекция на 
международния семинар 

“Испания - съдебен модел - 
добри практики“ в град Лу-
ковит, организиран от клуб 
“Журналисти срещу коруп-

цията“. Съдия Бермудес по-
сочи, че по света има пре-
калено много хора, готови 
да финансират тероризма. 
В същото време изпълне-
нието на терористичните 
актове е изключително ев-
тино спрямо последиците 
от тях. За пример той даде 
атентата от 11 септем-
ври, който, по думите му, е 
струвал на терористите 
500 хил. долара. Бермудес 
уточни, че една от особе-
ностите на джихада е, че 
той е политически теро-
ризъм. Съдията посочи, че 
религиозният курс на джи-
хад е просто средство за 
легитимация и привличане 
на привърженици. Един от 
проблемите при борбата 
с този вид терористична 
дейност е това, че той 
има безразборен характер. 

Неговите жертви не са ва-
жни политически фигури, а 
възможно най-голям брой 
граждани, за да се всява 
все по-голям страх в хора-
та, посочи съдия Бермудес. 
Той разказа, че Испания 
страда от тероризма още 
от края на XIX век, а Наци-
оналната аудиенция е съд, 
специализиран до голяма 
степен за дела, свързани с 
тероризма. Сред най-голе-
мите проблеми в борбата 
с тероризма е и интернет, 

който терористичните ор-
ганизации ползват за нами-
рането на последователи и 
за обучението им, каза още 
съдия Бермудес. Като друг 
проблем той посочи, че 
голяма част от средства-
та, с които се финансира 
тероризмът, се движат из 
много страни, без да мо-
гат да бъдат проследени. 
Това е така, защото теро-
ристите пренасят много 
малки суми - около 50–100 
евро, но многократно. Съм-

нителната сума 
пари на летища-
та е над 3000 
евро, уточни съ-
дия Бермудес. Той 
каза още, че все 
пак няма теро-
ристична група 
в света, която 
да може да уни-
щожи демокра-
тична държава. 
По думите му 
тероризмът за-
плашва живота 
на гражданите, 
но не и целостта 
на държавата.

Хавиер Гомес 
Бермудес,  на -
ричан съдия №1 
на Испания ,  е 
председател на 
Наказателното 
отделение на На-

ционалния съд на Испания 
за дела за организирана 
престъпност, тероризъм и 
пране на пари. Освен това 
той е съдия по мегадело-
то за най-тежкото прес-
тъпление в историята на 
съвременна Европа - атен-
тата на мадридската гара 

Аточа на 11 март 2004 г.
Терористичният акт, 

дело на ислямската гру-
пировка „Джихад", отне 
живота на 192 души, а ра-
нените бяха близо 2000. 
Съдия Бермудес е сред 
първите в списъка на ЕТА 
на евентуални мишени и е 
сред най-охранваните хора 
в Испания. 

На семинара като лек-
тори участваха още про-
курор Кармен Лауна и съдия 
Хосе Мария Васкес Онру-
бия, както и говорителят 
на немската Zollkriminalamt 
Волфганг Шмитц, който 
е и член на Комуникаци-
онната мрежа на ОЛАФ. 
Приветствие към учас-
тниците отправиха се-
кретарят на посолството 
на Испания у нас Хосе Луиз 
Диез и Смилена Костова 

- представител на 
испанската фондация 
ФИАПП. 

О т  б ъ л г ар с ка 
страна форума от-
криха Ренета Нико-
лова - председател 
на Клуб ЖСК, Алек-
сандър Налбантов 
- административен 
ръководител на СРП, 
представител  на 
партньора по проек-
та - Прокуратурата 
на Република Бълга-
рия, Мария Димитро-

ва - директор на дирекция 
„Управление на проекти и 
програми” в МДААР, която 
поздрави участниците 
от името на министър 
Николай Василев. Поздра-
вителен адрес изпрати и 
г-н Бойко Великов - пред-
седател на Комисията за 
борба с корупцията към 
40-ото НС. Вероника Три-
фонова - началник на каби-
нета на главния прокурор, 
представи резултатите 
от учебното посещение 
в Испания. Предпреми-
ерното представяне на 
филма „Испания – съдебен 
модел, добри практики” 
беше посрещнато с из-
ключителен интерес от 
гостите и участниците 
в семинара. Премиерата 
на филма ще бъде на 30 
май по БНТ1.

Стоян Димитров

Съдия №1 на Испания Хавиер Бермудес:

Три основни стълба на борбата с корупцията – свободна 
преса, ясно законодателство и силна съдебна власт

Този материал е реализиран със съдействието на ОПАК и ЕСФ, договор № 08-23-21-С/27/08/2008

Съдия Бермудес проведе 

срещи в Съдебната 

палата

Командоси от СОБТ охраняваха  

24 часа на ден един от най-застрашените 

магистрати в света

Съдия

номер 1 на 

Испания 

дойде за  

предпремиерното 

излъчване на филма 

"Испания-съдебен модел, 

добри практики"
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Три години срок за коридор №10 
обяви сръбски зам.-министър
Според проф. Александър Цветанович няма пречка български фирми да участват в строителството

Сърбия предвижда се-
риозни инвестиции в из-
граждането на коридор 
№10. Общата му дължина 
е около 830 км. Това каза 
на среща с български 
журналисти в Белград 
проф. Александър Цвета-
нович, зам.-министър в 
Министерството на ин-
фраструктурата на Сър-
бия. Предстои работа по 
отсечката Хоргош–Нови 
Сад, която е дълга 108 км, 
както и по 10-километро-
вата връзка между магис-
тралите Белград–Нови 
Сад и Белград–Загреб. 
Не е завършена и част-
та между основния път 
за Черна гора и авто-
магистралата за Ниш с 
дължина 13 км. Предстои 
изграждането и на 83-ки-
лометровата отсечка от 
Ниш до границата с Бъл-
гария, а също и на участъ-
ка от Лесковац до Преше-
во, дълъг 96 км. 

Общата стойност на целия 

проект е 1 млрд. и 700 млн. 

евро.

По думите на проф. 
Цветанович  от тези 
пари вече са одобрени 

115 млн. евро за десетте 
километра, които свърз-
ват двете магистрали, 
а от бюджета на Минис-
терството на инфра-
структурата ще бъдат 
финансирани други 20 км. 
От Световната банка, 
от Европейската банка 
за възстановяване и раз-
витие и евентуално от 
МВФ се чака одобрение 
до края на този месец за 
заем на стойност 1 млрд. 
и 200 млн. евро за изграж-

дането на коридора. Тъй 
като тези пари са пред-
назначени и за двете раз-
клонения на коридор №10 
(едното към българската 
граница, другото – към 
македонската),  двете 
части ще струват при-
близително по 600 млн. 
евро.

„През следващите два 
месеца предстои да бъде 
завършена проектната 
документация за около-
връстния път около Ди-

митровград, който е дълъг 
8 км, и за 22-километровия 
участък от с. Просек до с. 
Цървена река в посока към 
българската граница. Ре-
ално е да се очаква, че ра-
ботата по тях ще започне 
наесен”, обясни проф. Цве-
танович и добави, че се 
предвижда до края на годи-
ната да бъдат завършени 
всички проекти, свързани 
с коридор №10, както и от-
чуждаването на имотите. 
Той подчерта, че

крайният срок за 

завършване на коридор 

№10 е три години

„По сръбските закони 
за по-големите инвес-
тиции, финансирани с 
международни средства, 
трябва да се обяви меж-
дународен конкурс и про-
цедурите са напълно 
открити”, категоричен 
беше зам.-министърът и 
обясни, че в тях могат да 
участват фирми от всич-
ки страни, в това число и 
от България. Според него 
през следващите 8 години 
сръбското правителство 
планира да инвестира 
4,6 млрд. евро в разви-
тието на железопътна-
та инфраструктура, а 
в пътища – 4 млрд. евро 
в следващите 4 години. 
Предстои изграждането 
и на коридора между Ти-
мишоара и Босна, както 
и между Видин и Белград. 
Планират се инвестиции 
и по река Дунав. Ще бъ-
дат обновени вратите на 
шлюзовете на хидровъзел 
„Джердап” (или по-извес-
тен у нас като „Железни 
врата”). 

„По коридор №10 при-
ходите от пътни такси 
са на стойност 200 млн. 
евро годишно. Ако коридо-

рът се завърши, те ще се 
покачат най-малко на 500 
млн. евро. 

Това ще е една от най-

рентабилните инвестиции 

на Сърбия”,

увери проф. Цветано-
вич. 

Наред с пътищата 
интересен е железопът-
ният коридор №10. Ще 
се работи и по неговото 
изграждане. В участъка 
Ниш–Димитровград ско-
ростта на влаковете 
трябва да достигне 120 
км/ч, а в останалите час-
ти ще е 160 км/ч.

По въпроса за цената 
на километър построен 
път той обясни, че във 
Войводина цената е под 
1 млн. евро на километър, 
тъй като там теренът 
е равнинен, а през Сичев-
ската клисура цената 
стига до 15 млн. евро на 
километър. „Там изграж-
дането ще е трудно. Но-
вото трасе ще мине по 
обиколен път, а не през 
самата клисура, защо-
то това е практически 
невъзможно. Съществу-
ващият път ще остане 
като алтернатива”, обяс-
ни в заключение проф. 
Цветанович.

Кралската оранжерия в Белгия е една от първите 
стъклени сгради на ХIХ век

Кралската оранже-
рия в Белгия е най-голя-
мата забележителност 
на двореца в Брюксел, 
където в замъка Лаакен 
е  работното място на 
Краля на Белгия  Албер 

II.  Сградата се смята 
за един от най-значи-
мите монументи на ХIХ 
век в Белгия. От 1965 
г. до днес хиляди посе-
тители идват тук, за 
да я разгледат заедно 
с покоите на краля и 
кралицата, кралската 

крипта и музея Белвю, 
в който се съхраняват 
забележителни момен-
ти от  белгийската ди-
настия. 

През 1873 г. архите-
ктът Алфонс Балат из-
гражда за крал Леополд II 
комплекс от оранжерии, 

които допълват замъка 
в Лаакен. Комплексът е 
построен в класически 
стил и разполага с вну-
шителен външен вид с 
огромни стъкла, съпро-
водени в допълнително 
изграден планински пей-
заж, японски градини и 
езера. Монументални-
ят купол е изцяло от 
стъкло. Допълнително 
са направени големите 
галерии, които се спус-

кат до земята. Вътре 
има изградени покрити 
каменни улици, а в оран-
жериите се намират 
и отглеждат все още 
редки екзотични расте-
ния, датиращи повече 
от столетие там. Тази 
невероятна картина от 
сгради, метал, стъкло 
и цветя е резултат от 
хиляди писма, интервю-
та, скици, проекти об-
менени между архитект 

Балат и крал Леополд II. 
Но преди всичко проек-
тът е вдъхновен и от 
новите течения, които 
навлизат в белгийската 
архитектура през ХIХ 
век, когато се засил-
ва напредъкът в стро-
ителството и преди 
всичко използването на 
технологиите  с метал 
и стъкло. Затова е из-
вестна още като „ново 
изкуство”. 

Мариана Корчакова

Проф. Александър Цветанович, зам.-министър в Министерството на 
инфраструктурата на Сърбия

Кралската оранжерия е построена 
през 1886–1887 г. с идеята в нея да 
се посрещат гостите на краля за 
сутрешно матине и следобедни беседи 
в Зимната градина, както и в специално 
направената зала за „приеми”

През ХХ век историята на Кралство 
Белгия е силно повлияна от нараства-
щата автономия на двете основни 
общности - холандска и френска. Опи-
тите за създаване на национални бел-
гийски партии приключват с не повече 
от 1% от гласовете. Политическият 
пейзаж представлява почти огледална 
политическа система, отразяваща кон-
фликта между двете водещи езикови 
общности. Така Белгия се оформя като 
федерална държава и конституционна 
монархия едновременно. Крал на белгий-
ците от 1993 г. е Албер II. Политическа-
та му функция е на  пряк наблюдател 
на дейността на министрите във фе-
дералното правителство. Тази негова 

функция обаче е далеч по-отговорна 
на фона на това да внася предложения, 
предупреждения, санкции, както и да 
ръководи целия маскарад, свързан с дей-
ността на „актьорите от политиче-
ската сцена”. Той трябва да мисли в по-
дългосрочни и продължителни проекти, 
особено при политическите промени, 
които търпи Белгия през последните 
години. Всъщност той е този, който 
има решаващата дума винаги, когато 
сформирането на поредното правител-
ство предизвиква политическа полеми-
ка. От друга страна, председателите 
на регионалните  общности и двете 
правителства винаги полагат клетва 
с ръка пред краля.

Росен Алексиев



Сърбия се гордее с 
българското малцинство
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„ С ъ р б и я  и м а  т р и 
главни приоритета във 
външната си политика 
- защита на суверени-
тета и териториална-
та цялост, по-бърза ев-
ропейска интеграция и 
най-добри възможни от-
ношения в региона”, това 
каза Борислав Стефано-
вич, политически секре-
тар в Министерството 
на външните работи на 
Сърбия и началник на ка-
бинета на министъра на 
външните работи на Сър-
бия Вук Йеремич на среща 
с български журналисти 
в Белград. По думите му 
Сърбия е изпълнила всич-
ки условия за либерализа-
ция на визовия режим и 
очаква положителен доклад на 
Европейската комисия. Той оба-
че не се ангажира с конкретни 
срокове и добави, че „това ще 
зависи от Европейския парла-
мент и от Европейския съюз 
като цяло”.

„България винаги е била 
страна, с която Сърбия си е съ-
трудничила. Ние сме съседи и 
трябва да живеем в най-добри 
отношения”, коментира той и 
посочи, че най-активно е парт-
ньорството в икономическата и 
културната сфера.

„В Сърбия има значително 
българско малцинство, с което 
се гордеем”, заяви Стефанович 
и го определи като мост между 
двете страни. Въпросът е до-

колко това малцинство, което 
се намира в толкова затруд-
нено икономическо положение, 
може да е мост. Допирните 
точки в двустранните отноше-
ния могат да са по-скоро общи 
икономически и инфраструк-
турни проекти, както и спо-
делянето на общи европейски 
ценности. Стефанович обясни, 
че откриването на нови гра-
нични контролно-пропускателни 
пунктове не е проблем и че те 
трябва да са повече контролни 
и все по-малко гранични. Факт 
е обаче, че засега такива няма. 
В заключение той изрази надеж-
да, че отношенията между Бъл-
гария и Сърбия ще се развиват 
във възходяща насока.

Борислав Стефанович, 
политически секретар 

и началник на кабинета 
на министъра на 

външните работи на 
западната ни съседка:

Мариана Георгиева
Нашенците в село Иваново

В една от бързите си журналистически команди-
ровки имах уникалната възможност да се срещна с... 
потомци на банатските българи, но забележете!... Не 
става въпрос за командировка в Молдова или Румъния. 
Моите срещи и впечатления са от нашенци, които 
живеят близо до Белград. Там, в селцето Иваново, на 
трийсетина километра от сръбската столица, ни по-
срещаха представители на над 300 българи, които го-
ворят на един позабравен у нас диалект, но всичките 
им думи пазят българския корен. Прародителите им 
са напуснали България след разгрома на Чипровското 
въстание. Бягайки през проходите на западния дял на 
Балкана, те първоначално се установяват в Крайова, 
а години след това техните потомци се преселват в 
Стар Бешенов и Винга, където развиват самобитни 
занаяти. През 1868 г. други родове поемат трънли-

вия път на емиграцията, като се заселват в Ивано-
во. Тези българи наричат себе си палчене (павликяни). 
Особеното е, че те са католици, имат свой самоби-
тен диалект и пишат с латински букви. 

За опазване на българската култура и тради-
ции през 2000 г. е основано културно-художествено 
дружество „Иваново 1868” на банатските българи. 
Негов председател е Стоян Василчин. От 2004 г. 

децата в Иваново 
изучават български 
език и национална 
култура. Първият 
учител, изпратен от 
Министерството 
на образованието и 
науката – България, 
е Огнян Цветков. 
От есента на 2008 
г. в Иваново работи 
Емилия Неделчева. По думите й близо 10 деца от 

1-ви до 4-ти клас посещават неделното 
училище. „Те много харесват работа-
та ни и идват дори извън часовете за 
обучение”, разказва тя. Дружеството си 
сътрудничи активно с Националния съвет 
на българските малцинства в Сърбия, с 
Държавната агенция на българите в 
чужбина, с българите в Стар Бешенов 
(Румъния) и в Бърдарски геран (България). 
По думите на Емилия Неделчева и Стоян 
Василчин дружеството на българите в 
Иваново получава „безрезервна подкрепа 
от посолството на Република България в 
Белград”. 

Борислав Стефанович, политически 

секретар и началник на кабинета на 

министъра на външните работи на 

Република Сърбия

Учителката 

в с. Иваново 

Емилия Неделчева

Храмът в с. Иваново

Маратон 

по четене

 Европейският съюз 
може бързо да премах-
не визите за македонски 
граждани например, докато 
сърбите и черногорците 
ще трябва да почакат още 
за това, тъй като не са из-
пълнили всички необходими 
условия, посочват наблю-
датели, като се позовават 
на доклад на Европейската 
комисия.

Според доклада, който 
е представен от Центъ-
ра за научни изследвания, 
Европейска инициатива за 
стабилност (ESI), Македо-
ния вече е изпълнила усло-
вията в областта на сигур-
ността на документите за 

самоличност, управлението 
на границите и обществе-
ната сигурност. 

Сърбия от своя страна 
е изпълнила по-голямата 
част от критериите за от-
мяна на визите, сочи докла-
дът, който е изготвен след 
посещения на експерти от 
Европейската комисия в пе-
риода януари–март.

Сближаването на Сър-
бия с ЕС е блокирано от 
месеци от Холандия. Черна 
гора от своя страна, която 
подаде през декември офи-
циално молба за членство в 
ЕС, вече е изпълнила пове-
чето от критериите за от-
мяна на визите. За Албания 

и Босна, които са по-назад 
в сближаването си с ЕС, в 
доклада се казва, че още 
не са изпълнили критери-
ите за отмяна на визите. 
В северната ни съседка, с 
която заедно влязохме в ЕС, 

икономическите проблеми 
притискат основните 
сектори на икономиката – 
строителството, транс-
порта, отчасти и селското 
стопанство. В последните 
години Румъния беше сред 

основните износители на 
неквалифицирани работни-
ци от строителния бранш в 
старите членки на ЕС. Този 
процес сега заглъхва и ра-
ботниците се завръщат в 
страната си. В близко вре-

ме близо 3700 железничари 
ще бъдат съкратени.

Това все пак е относи-
телно успокоителна новина 
на фона на първоначалните 
планове за съкращаване на 
12 хил. служители. Очаква 
се основната маса хора 
сред съкратените да бъ-
дат главно лица, които са 
в близка до пенсионната 
възраст. Те обаче няма да 
получат обезщетения, за-
щото ще излязат в пенсия. 
Постигнато е споразуме-
ние със синдикатите да се 
направят икономии от за-
плати и надбавки в размер, 
съответстващ на запла-
тите на около 4000 души.

Хиляди железопътни 
служители и гражданите 
протестират и срещу лип-
сата на модернизиране на 
железопътния транспорт 
в страната, независимо че 
Румъния е производител на 
почти пълната гама под-
вижен състав – дизелови и 
електрически локомотиви, 
съоръжения за железопът-
ните трасета, осигурител-
ни инсталации и др.

Балканите – различните гледни точки
Заинтересовани от развитието на 

добросъседството на Балканите, стра-
ните от Югоизточна Европа, които все 

още не са в еврозоната, имат почти 
идентични проблеми. Едни от основните 
са свързани със свободното придвижване 
на хората, развитието на икономиката и 
проблемите с безработните вследствие 

на финансовата и икономическа криза.
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Българин разлюля световен 
земетръсен форум
В италианския град Павия представиха проект за възстановително 
строителство в разрушения град Акуила

Докато леки трусо-
ве люлееха страната ни, 
единственият българин, 
специалист по земетръсно 
инженерство и преподава-
тел в университета на То-
ронто, даде своята дан на 
науката с участието си в 
Международния научен Rose 
School семинар в областта 
на земетръсното инженер-
ство. Инж. д-р Боян Михай-
лов, който е и единствени-
ят българин, възпитаник 
на училището Rose School 
в Павия, Италия, което 
предоставя образование 
на изключително високо 
равнище в областта на зе-
метръсното инженерство, 
представи страната ни с 
научната си разработка на 
тема „Поведение на сто-
манобетонни гредостени, 
подложени на монотонно и 
знакопроменливо натовар-
ване.”

Международният форум 
се проведе на 21 и 22 май 
за девети пореден път в 
Павия. Той е част от про-
грамата на Центъра за 
обучение и изследвания в 
областта на земетръсно-
то инженерство и инженер-
ната сеизмология (извест-
но като Rose School). Всяка 
година семинарът дава 
възможност на студенти 
и докторанти да предста-
вят и дискутират изследо-
вателската си работа пред 
публика от международно 
известни експерти. 

В зала Collegio Cardinale 
Riboldi присъстваха све-
тила в областта на стро-
ителното инженерство 
като проф. Пауло Пинто 
от Университета в Рим 
и проф. Майкъл Колинс от 
Университета на Торонто. 

След драмата на Цен-
трална Италия на 6 април 
т.г., когато силен трус 
удари Акуила и отне живо-
та на над 500 души, съби-
тието стартира с доклад 
на началника на отдел 
„Сеизмичен риск” към ита-
лианската гражданска за-
щита Мауро Долче. След 
това бяха представени 
доклади от студенти на 
Rose School, които зася-
гаха различни области на 
сеизмичното инженерство 
като оценка на сеизмичния 
риск и загубите от земе-
тресения, моделиране и из-
питване на строителните 
конструкции и методи за 
проектиране на конструк-
ции за земетръсно въз-
действие. Обсъждани бяха 
най-модерните тенденции 
в специализираното стро-
ителство. 

Домакинът на събити-
ето, директорът на Rose 
School и председател на 
фондация Eucentre - Жан 
Микеле Калви, разчувст-

ва и едновременно с това 
мотивира присъстващите 
в залата инженери с думи-
те: „Миналата година аз 
започнах с препратка към 
земетресението през 1976 
г. във Фриули и земетресе-
нието от 1980 г. в Ирпи-
ния. Днес искам да приклю-
ча със земетресението в 
Акуила от 6 април 2009 г. 
Следователно приключвам 
с дълбока емоция, но също 
и с викове: Ние не направи-
хме достатъчно. Всички 
ние. Гражданска защита се 
похвали с подкрепата на 12 
хил. доброволци, нашата 
мобилна лаборатория беше 
на място от първия ден, ние 
координирахме действията 
по обследване, за да прове-
рим дали сградите бяха го-
дни за експлоатация. И ние 
успяхме да проверим по хи-
ляди сгради на ден. Но това 

не е достатъчно.” Според 
него оттук насетне е за-
дължително да се обучат 
по-добри техници, да се на-
пишат по-прости и по-ясни 
регулации, да се публику-
ват по-ясни ръководства, 
да се развият и тестват 
по-модерни технологии. 
„Трябва да създадем връзки, 
да ангажираме институ-
ции, фондации, строителни 
фирми, производители на 
технологии и застрахова-
телни компании. Трябва да 
превърнем лозунга за пре-
венция във всекидневие за 
гражданите. Засега послед-
ното и най-голямо предиз-
викателство е проектът, 
наречен c.a.s.e, което озна-
чава земетръсно устойчиви 
и съвместими с околната 
среда жилищни комплекси. 
Eucentre ще координира про-
ектирането и строител-

ството на сигурни, удобни 
и ефикасни жилища за 12 
хил. жители, със задачата 
да приключи първите жили-

ща през сеп-
тември и да 
завърши це-
лия проект в 
рамките на 1 
година. Зная, 
че можем да 
го направим", 
завърши про-
ч у в с т в е н о 
Калви.

Традици-
ята на семи-
нара -  офи-
ц и а л н о  д а 
бъде поканен 
з а б е л е ж и -
телен учен, 
беше спазена 
и този път. 
Заслужилият 

професор Шунсуке 
Отани от Универ-
ситета на Токио 
изнесе изключи-
телно интересна 
лекция за ранното 
земетръсно про-
ектиране и обра-
зование в Япония. 
Той представи по-
тресаваща инфор-
мация за земетре-
сения и цунами, 
отнели живота на 
милиони хора през 
годините. Смра-
з ява щ и  ф ак т и,  
вдъхновили учени-
те в Япония и по 

света да се стремят към 
нови и нови открития с цел 
спасяването на човешкия 
живот. Професор Отани 
припомни имената на стро-
ителни инженери и геолози, 
поставили началото на зе-
метръсното инженерство 
- първоучителя в областта 
- ирландеца Робър Малет 
(1810–1881), Хенри Дайер 
(1848–1918) и Джон Милне 
(1850–1913).

Семинарът съвпадна 
с официалната церемония 
по награждаването с ди-
плом на завършилите Rose 
School в края на 2008 г. 

Боян Михайлов също 
получи дипломата си, тър-
жествено поднесена от 
Жан Микеле Калви. Във 
връзка със събитието при-
състваха ректорите на че-
тирите институции за ви-
сше образование, свързани 
с магистърските програми, 
признати от европейската 
комисия (IUSS, Universita 
degli Studi di Pavia, Universite 
Joseph Fourier de Grenoble 
ed University of Patras). 

На 23 май беше органи-
зирано културно мероприя-
тие, включващо посещение 
на храма на Викофорте, кой-
то има голямо историческо, 
архитектурно и строител-
но значение. Национални-
ят монумент се намира в 

сеизмична 
зона и е из-
ключител-
но впечат-
ляващ със 
своя зидан 
елиптичен 
купол, кой-
то е най-
г оле м и я т 
в  с в е т а 
(вътрешни 
размери 37 
на 25 м).

Rose School е новаторско и интер-
национално училище, изградено върху 
традициите на Университета на Па-
вия, Италия, и базирано на система 
от колежи, уникална за Ботуша. Rose 
School предоставя образование на из-
ключително високо равнище в област-
та на земетръсното инженерство. То 
подготвя брилянтни и висококвалифи-
цирани специалисти, които са готови 
да поемат предизвикателствата в 
съвременна Италия, Европа, Средизем-

номорието и останалата част на све-
та. Училището предлага и множество 
курсове, които покриват теми от при-
ложната механика, конструктивното 
инженерство, земетръсното инже-
нерство, инженерната сеизмология и 
динамика на почвата. Преподавате-
лите са от цял свят - представители 
на държави с по-висока сеизмична ак-
тивност като Нова Зеландия, Кана-
да, САЩ, Япония и редица европейски 
страни.

Виолета Илиева

Боян Михайлов с професорите Колинс и Бенц след награждаването

С научен 
доклад от 
универ-
ситета в 
Торонто

Проф. Шунсуке Отани  
е професор по 
строителни 
конструкции. Той 
специализира 
в областта на 
стоманобетонните 
конструкции, 
земетръсното 
инженерство, 
строителната 
динамика и 
проектирането на 
сгради за земетръсни 
въздействия. 
Преподавал е в 
университета 
в Илинойс, в 
Университета 
на Торонто, в 
Университета 
на Токио и в 
Университета 
на Чиба. Носител 
е на множество 
международни 
награди за своите 
изследователски 
трудове.

Проф. Майкъл Колинс  
получава 
бакалавърската 
си степен от 
Университета на 
Кентърбъри, Нова 
Зеландия през 1964 г. 
и докторска степен 
от Университета 
на Ню Саут Уелс в 
Австралия през 1968 
г. Присъединява се 
като преподавател 
към Университета 
на Торонто през 
1969 г. Неговата 
изследователска 
работа е свързана 
с проектирането 
и оценката на 
обикновени и 
предварително 
напрегнати 
стоманобетонни 
сгради, мостове, 
ядрени съоръжения и 
нефтени платформи. 
Той, заедно с проф. 
Франк Векио, също 
от Университета на 
Торонто, разработват 
една от най-успешните 
теории за поведение 
на стоманобетона, 
подложен на 
срязване, наречена 
модифицирана теория 
на натиснатото 
поле, публикувана 
през 1986 г. Той е 
един от авторите 
на канадските и 
американските норми 
за проектиране на 
стоманобетонни 
конструкции.  

Инж. д-р Боян Михайлов е роден в Добрич, където 
завършва Строителния техникум, а след това 
Университета за архитектура и строителство 
в София, специалност „Строителство на сгради 
и съоръжения”. През септември 2004 г. започва 
докторантура в Rose School към Университета в 
Павия по специалността „Сеизмично инженерство 
- проектиране на стоманобетонни конструкции за 
сеизмични въздействия”. След година и половина 
в Италия заминава за Канада в Университета 
на Торонто, където работи с професорите 
Майкъл Колинс и Евън Бенц. Там разработва 
докторска дисертация. Защитава я отново в 
Италия през декември 2008 г. Сега се занимава 
с изследователска и преподавателска дейност в 
Университета на Торонто. В обновената с по-
модерни съоръжения строителна лаборатория на 
университета планира голяма експериментаторска 
работа - изследване на стоманобетонни 
градостени, стоманобетонни черупки и други 
стоманобетонни конструкции. Боян Михайлов е син 
на председателя на ОП-Добрич – Илия Михайлов.
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Андре Андреев гостува на  
Sofia Design Week
Българинът е световноизвестен благодарение на работите си за гиганти като Nike, MTV и Adobe

Андре Андреев – едно 
от най-големите имена 
на световния дизайн, ще 
вземе участие в първия 
фестивал за дизайн в 
България Sof ia Design 
Week (5–12 юни). Заед-
но с него в София прис-
тига и колегата му Dan 
Covert. Двамата ще про-
ведат открита лекция 
на тема "Аuthorship and 
content creation in graphic 
design" в двора на Наци-
оналната художествена 
академия на 8 юни.

Талантливият бъл-
гарин живее в САЩ от 
13-годишен. Запознава 
се със своя съмишленик 
Dan в California College of 
the Arts (CCA). След като 
завършват, се местят 
в Ню Йорк, работят за 
кратко в различни сту-
диа и скоро започват 
бляскавата си кариера 
в дизайнерския депар-
тамент на MTV. През 
2002 г. вече имат и соб-
ствено студио – Dress 
Code.  Освен с  много 

престижни награди мо-
гат да се похвалят с 
безброй представяния в 
пресата, с присъствие 
в сборници за дизайн и 3 
самостоятелни изложби. 
В момента четат лек-
ции по графичен дизайн 
в Pratt Institute в Бруклин 

и поддържат помощен 
онлайн сайт за студен-
ти по графичен дизайн 
(FunIsLearning.com). Сред 
огромния списък с клиен-
ти на Андре са Nike, MTV, 
MTV2, Adobe, Comedy 
Central, Cry Havoc, Fila и 
много други. 

Организаторите на 
Sofia Design Week са си 
поставили амбициозна-
та задача да преобра-
зят София в седмицата 
от 5 до 12 юни. За пър-
вото издание на фес-
тивала, който ще се 
провежда всяка година, 
ще пристигнат едни 
от най-авангардните 
имена в съвременния 
продуктов, комуника-
ционен,  интеракти-
вен и графичен дизайн. 
Подробна информация 

за всички изложби и 
събития може да полу-
чите на телефон 0888 
10 200, който се избира 
безплатно от стацио-
нарен, мобилен или ули-
чен телефон. 

Официалното от-
криване на Sofia Design 
Week ще се състои на 
4 юни от 19:30 ч. Спе-
циално за случая от Ан-
глия ще долетят Diesler 
и певицата Laura Vane, 
които изпълняват ню 
джаз и фънк парчета. 

Те  ще  бъдат 
подкрепени от 
момчетата от 
Groovy sessions, 
които вече 5 
години просве-
щават българ-
ската публика 
с тези ритми. 
Парт и то  щ е 
се  проведе  в 
специално из-
градената за 
фестивала Chill 
Out зона, която 
ще бъде разпо-
ложена в двора 
на Художестве-
ната академия.

Мартин Динчев

Правилата на играта Сексът и кралиците
„Добрите репортери 

нямат приятели, а само 
източници.”

 Камерън Лин, редак-

тор на The Washington 

Globe 

С всеки изминал ден 
печатната журналистика 
среща все по-голяма кон-
куренция сред интернет 
изданията. Според мнози-
на не след дълго ще ста-
нем свидетели на т.нар. 
смърт на всекидневници-
те. Противопоставянето 
на новото поколение жур-
налисти срещу старо-

то е един от основните 
акценти в драматичния 
трилър „Правилата на иг-
рата”. Кал Макафри (Ръ-
сел Кроу) e опитен жур-
налист, който е истински 
ветеран в професията и 
топрепортерът на The 
Washington Globe. Мла-
дата и амбициозна Дела 
Фрай (Рейчъл Макадамс) 
пък се занимава с блога 
на изданието. Въпреки че 
са от различни поколения 
и имат коренно различен 
стил на работа, двамата 
загърбват своите раз-
личия в името на обща 

кауза – разнищването на 
поредица от убийства, 
които на пръв поглед ня-
мат никаква връзка. Не-
щата се забъркват още 
повече след смъртта на 
младата асистентка и 
любовница на конгресме-
на Стивън Колинс (Бен 
Афлек), който е приятел 
на Кал. 

Въпреки своите 127 
минути филмът държи в 
напрежение и ни потапя в 
безскрупулния свят на ме-
диите, в който една добра 
история може да бъде по-
ценна от човешкия живот. 

Запазена  марка  на 
Елинор Херман са исто-
рическите изследвания 
върху любопитни теми. В  
„Сексът и кралиците” тя 
разтваря широко двери-
те на кралските будоари, 
за да разкрие шеметния 
сексуален живот на най-
известните владетелки в 
историята. 

Шестнайсетгодишна-
та София-Доротея, прин-
цеса на Сейл, припада, 
когато среща бъдещия си 
съпруг. Други благороднич-
ки се вричат на алкохолици, 
развратници, дори травес-
тити... Изходът от аван-
тюрите на отегчените 
кралици варира от публично 
унижение и смърт до абсо-
лютна политическа победа. 
Някои крале затварят гре-
ховните съпруги доживот, 
но други монарси чинно на-
значават любовниците си 
за министър-председатели. 
Защото в европейските 
дворове политическите ин-
тереси, а не сексът, опре-
делят трагедията или три-
умфа на кралската съпруга. 
Повечето от любовните 
афери обаче нямали щаст-
ливия приказен край – нито 
за владетелките, нито за 
техните любовници. Само 
щастливките, управляващи 
самостоятелно, можели да 
се измъкват безнаказано 

от многобройните си аван-
тюри (Екатерина Велика) 
или платоничните си при-
ятелства (кралица Викто-
рия). 

„Сексът и кралиците” 
обхваща близо хиляда го-
дини от историята на 
Стария континент, пред-

ставени през погледа на 
европейските владетелки – 
от Елеонора Аквитанска до 
лейди Даяна. Но Елинор Хер-
ман не прави просто хрони-
ка на скандали и сензации, 
а хвърля светлина върху 
причините за изневерите и 
последствията от тях.

КНИГА НА СЕДМИЦАТАФИЛМ НА СЕДМИЦАТА



The Bulgarian government and 
IBM (NYSE:IBM) officially announced 
coope ra t i on  i n  t he  sphe re  o f 
nanotechnologies as well as construction 
of the first in Bulgaria nanotechnology 
centre. In the Council of Ministers was 
signed a memorandum of understanding 
that describes the main parameters of 
partnership. The document envisages 
co-operation within a 3-year program. 
Under the trade agreement consultants 
of IBM will participate in the construction 
of the new centre that will rely on the 
most modern equipment and will us In 
the Italian town of Pavia a project was 
presented for restoration construction 
in the destroyed town L’Acquila

e the recent achievements in 
nanosciences to create and apply in 
practice innovative high technology 
products. IBM Blue Gene, the Bulgarian 
supercomputer, property of the State 
Agency for Information Technology and 
Communications, will assist the centre 
with computing strength in realizing 

t h e  s p e c i f i c 
developments. “I 
bel ieve that the 
realization of such 
projects from the 
sphere  o f  h igh 
technolog ies is 
extremely important in the current 
period of global economic recession. 
As together with the measures and 
instruments for counteracting the crisis, 
important also are the initial positions and 
preparations for the post-crisis restoration 
of the economy,” underlined Minister 
Oresharski.

The US Ambassador to Bulgaria 
Nancy McEldowney stated that this is 
a true step forward for the country and 
for the partnership between USA and 
Bulgaria. She underlined that the most 
important thing that this agreement 
will make is to position and profile the 
country as a leader in innovations and 
an agent of the economic growth in the 
whole region.
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Bulgaria becomes a leader in 
innovations in the region

Our constructors may participate  
in the restoration of Iraq

A Bulgarian shook world earthquake forum 3-year term for Corridor No.10, announced 
Serbian Deputy Minister

Three main pillars for figth against corruption free press, clear 
legislation and strong judicial power system

Javier Bermudez:

In the Italian 
town of Pavia 
a project was 
presented for 

restoration 
construction in 
the destroyed 
town L’Acquila

The possible participation 
o f  Bu lga r i an  const ruc t i on 
companies in the post-war resto-
ration of Iraq is a topical stage in 
the development of the bilateral 
relations. Bulgarian constructors, 
presented by the Bulgarian Const-
ruction Chamber, due to their 
traditions and experience, have 
the chance to participate in the 
process of the post-war restoration 
of Iraq in priority branches for the 
country economy as construction 
and installation works in various 

spheres. These and other 
questions of mutual interest were 
discussed at a meeting in the 
Regional Office of the Chamber 
– Sofia with the commercial 
counsellor of the Iraqi embassy 
to Bulgaria Kadim Jabir. Eng. 
Svetoslav Glossov – Chairman of 
the Regional Office - Sofia, eng. 
Kiril Nikolov – Deputy Chairman 
of the Regional Office – Sofia, 

eng. Nikolay Stankov – Deputy 
Chairman of the Regional Office 
– Sofia, and Venelin Terziev – 
Deputy Chairman of the Bulgarian 
Construction Chamber participated 
in the meeting.

Jabir expressed the opinion 
that the traditionally good economic 
relations between Iraq and Bulgaria 
should be restored. Iraq is in a 
process of restoration and the 
state provides various possibilities 
for work of European construction 

companies. The recognition of 
the Bulgarian military contingent 
contribution in the post-war 
restoration of the country is one 
more advantage for the Iraqi state 
to preferentially stimulate Bulgarian 
businessmen and constructors to 
invest and work in Iraq. Bulgaria 
had performed many projects 
in Iraq in former years so it is 
reasonable now to be one of the 
first to step on the Iraqi construction 
market. The situation in Iraq is now 
relatively calm, Iraqi property is 80% 
state-owned and all municipalities 
have announced construction 
projects for restoration. The 
state guarantees payments to 
foreign companies. In his report 
Jabir proposed a delegation of 
representatives of the Bulgarian 
Construction Chamber to visit Iraq 
in order to get acquainted with the 
situation on the spot.

The Number 1 Spanish 
j u d g e ,  J a v i e r  G o m e z 
Bermudez, opened on 22 
May the two-day international 
seminar  on  the  theme: 
“Spain – judicial model, 
good practices” organized 
by Club-Journalists against 
Corruption. The seminar was 
held under unprecedented 
secur i t y  measures  and 
started yesterday in hall 
“Lukovit” of Hotel Diplomat 
Plaza behind closed doors.

 “Today one of my dreams 
comes true – an extraordinary 
person as Judge Javier 
Gomez Bermudez is here in 
Bulgaria for the first time at 
the invitation of our Club and 
I am very happy,” said at the 
opening of the forum the Chair 
of the Club-Journalists against 
Corruption Reneta Nikolova. 
After the first meeting of 
Nikolova with Bermudez 
in Madrid in 2005 follow 4 

years of efforts, letters and 
invitations to the famous 

magistrate to visit our country 
up to now when the number 1 

judge of the Kingdom of Spain 
despite his busy schedule 
arrived in Bulgaria to open 
the seminar of the Club. The 
main aim of the forum is to 
raise the capacity of the Club-
Journalists against Corruption 
in cooperation with the judicial 
power, putting accent on the 
Prosecutor’s Off ice. The 
leading point is mastering and 
applying the communicator’s 
experience of the European 
Ant i-Fraud Off ice OLAF. 
Special attention is paid to 
the best European practices 
of cooperation between the 
non-governmental sector 
and the judicial power in 
counteracting embezzlement 
of  European funds and 
corruption. “In the fight against 
corruption the role of media 
is of utmost importance. 
Explicitly! Because corruption 
is married to power. The only 
counteraction in a democratic 

country is the opinion of 
the citizen who votes. The 
influence of media in the 
making of public opinion is 
essential. In Spain, all big 
cases of corruption completed 
up to now have been revealed 
in the press. That is in your 
power, journalists, said judge 
Bermudez at the opening of 
the seminar.

“The funding of terrorism 
is an international problem 
wh i ch  c an  a l so  affec t 
Bulgaria,” said the Chair of 
the Penal Department of 
the National Audience of 
Spain. Bermudez delivered 
a lecture at the international 
seminar “Spain – judicial 
model, good practices” in the 
town of Lukovit, organized 
by Club-Journalists against 
Corruption. 

Judge Javier  Gomez 
Be rmudez ,  c al led  also 
Number one Spanish judge, 

is Chairman of the Penal 
Department of the National 
Court of Spain for organized 
crime, terrorism and money 
laundering. He is also the 
judge in the mega-case for 
the heaviest crime in the 
contemporary history of 
Europe – the terrorist attacks 
on the Madrid train station 
Atocha on 11 March 2004.

In the terrorist act done 
by the Islamic group Jihad 
192 people were killed and 
some 2,000 were wounded. 
Judge Bermudez is among 
the first on the target list of 
ETA and is one of the most 
guarded people in Spain.

The pre-premiere of the 
film “Spain- judicial model, 
good practices” was met 
with extreme interest by 
guests and participants in 
the seminar. The premiere 
will be broadcast on 30 May 
on BNT 1.

Kadim Jabir

While light tremors were 
shak ing our  count ry,  the 
only Bulgarian, specialist in 
earthquake engineering and 
lecturer at the University of 
Toronto, gave his tribute to 
science by participating in the 
International scientific Rose 
School seminar on earthquake 
engineering. Eng. Dr. Boyan 
Mihaylov, who is the only 
graduate of Rose School in Pavia, 
Italy, specialized in earthquake 
e ng i n e e r i n g  e d uc a t i o n , 
presented our country with a 
scientific paper on “Behaviour of 
reinforced concrete beam walls 
subjected to monotonous and 
changing loading”.

The international forum 
was held on 21 and 22 May in 

Pavia for the ninth successive 
time. It is part of the program 
of the Center for t rain ing 
and research in earthquake 
engineering and engineering 
seismology (known as Rose 
Schoo l ) .  Eve r y  yea r  t he 
seminar gives opportunities for 
students and post-graduates 
to present and discuss their 
research works before an 
audience of internationally 
known experts.

I n  t h e  h a l l  C o l l e g i o 
Cardinale Riboldi were present 
luminaries in the sphere of 
construction engineering as 
Prof. Paolo Pinto from the 
University of Rome and Prof. 
Michael  Coll ins  f rom the 
University of Toronto.

Serbia envisages serious 
investment in the construction 
of Corridor No 10. Its total 
length is about 830 km, of 
which 500 km have not yet 
been built, said at a meeting 
with Bulgarian journalists in 
Belgrade Prof. Alexander 
Cvetanovic, Deputy Minister 
in the Serbian Ministry of 
Infrastructure. Construction 
works are forthcoming on 
the stretch Horgosh-Novi 
Sad, which is 108 km long, 
as well as on the 10-km 
connect ion between the 
highways Belgrade-Novi Sad 
and Belgrade-Zagreb. The 

part between the main road to 
Montenegro and the highway 
to Nis, 13 km long, has not 
been completed. Forthcoming 
is the construction of the 83-
km stretch from Nis to the 
border with Bulgaria, and also 
the stretch from Leskovac to 
Presevo, 96 km long. The total 
amount of the project is 1.700 
billion euro. 

P r o f .  A l e x a n d e r 
Cvetanovic said that of the 
total amount 115 mill ion 
euro have already been 
approved for the 10 kilometers 
connecting the two highways. 
Ano the r  20  km w i l l  be 

funded by the budget of the 
Ministry of Infrastructure. 
A loan approval for 1.200 
billion euro provided by the 
World Bank, the European 
Bank for Reconstruction and 
Development and possibly 
the International Monetary 
Fund is waiting by the end of 
this month for the construction 
of the corridor. As the money 
is for the two branches of 
Corridor No 10 (one to the 
Bulgarian border and the 
other to the Macedonian 
border), the two parts will 
cost approximately 600 million 
euro each.
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Новата кампания за 
набиране на кандидатски 
заявления за обекти, които 
ще се изпълняват по проек-
та „Красива България” през 
2010 г., се очаква да стар-
тира на 01.09.2009 г. и да 
приключи на 31.10.2009 г., 
казаха за в. „Строител” от 
Централния офис за опера-
тивно управление на про-
екта. „Красива България” е 
проект на Министерство-
то на труда и социалната 
политика и се реализира 
чрез финансиране от дър-
жавния бюджет и участие 
на общини и други инсти-
туции. 

И този път изпълнени-
ето в строителната му 
част ще се възлага по два 
начина в зависимост от 
бюджета на обекта. Избо-
рът на фирма изпълнител 
за обекти със СМР/СРР/
КРР до 240 хил. лв. ще се 
извършва съгласно чл. 2, ал. 
1 от Наредбата за възлага-
не на малки обществени по-
ръчки (НВМОП), който поз-
волява да не се провеждат 
процедури за възлагане на 
малка обществена поръчка, 
но задължава да се съберат 
не по-малко от 3 оферти, 
които съдържат техниче-
ско и финансово предложе-
ние, освен ако това е обек-
тивно невъзможно. 

Малка поръчка 

за строителния сектор 
е дефинирана в закона в раз-
мер на 45 до 200 хил. лв. без 
ДДС и се изпълнява в стра-
ната. Изборът на фирма 
се извършва и съгласно чл. 
26 от НВМОП, според кой-
то участникът представя 
гаранция за участие в про-
цедурата за възлагане на 
малка обществена поръчка, 
а участникът, определен 
за изпълнител - гаранция 
за изпълнение на договора, 
когато възложителят е 
предвидил такива гаранции 
в обявлението или в пока-
ната за участие. Възложи-
телят определя условията 
и размера на гаранцията за 
участие в абсолютна сума, 
но не повече от 1 на сто от 
стойността на поръчката, 
както и условията и раз-
мера на гаранцията за из-
пълнение на договора като 
процент от стойността 
на малката обществена 
поръчка, но не повече от 5 

на сто от стойността на 
поръчката. 

Възложителят е длъжен 
да изпрати информация за 
всеки сключен в резултат 
от проведена процедура 
договор за малка общест-
вена поръчка до агенцията 
за вписване в Регистъра 
на обществените поръчки 
не по-късно от 7 дни след 
сключването на договора и 
след неговото изпълнение. 
Сроковете са обвързани и с 
минимално изискуем текст 
за обявление (по Приложе-
ние – Образец - Покана). 
Както вече споменахме, 
възложителят е длъжен да 
събере не по-малко от три 
оферти, съдържащи техни-
ческо и финансово предло-
жение. Печели офертата с 
предложена икономически 
най-изгодна цена по пока-
затели, определени в чл. 
39, според който, ако някой 
участник предложи цена, 
по-ниска с повече от 30 
на сто от средната цена 
на останалите оферти за 
конкретната обществена 
поръчка или обособена по-
зиция, комисията трябва 
да изиска от него подробна 
писмена обосновка за пред-
ложената цена. Комисията 
определя разумен срок за 
представяне на обосновка-
та, който не може да бъде 
по-кратък от 3 работни 
дни след получаване на ис-
кането за това. 

Вторият начин на въз-
лагане засяга случаите на 
СРР/СМР/КРР над 240 хил. 
лв. и при него се прилага 
процедура 

„Открит конкурс” 

по чл. 3, ал. 1, 2 от НВ-
МОП, в съответствие с 
принципите по чл. 2 от 
Закона за обществените 
поръчки. 

Строителните ком-
пании трябва да бъдат 
активни, тъй като сред-
ствата за изпълнение на 
строително-ремонтните 
работи са гарантирани от 
държавния бюджет, което 
гарантира и своевременно 
плащанията към тях.

Общата стойност на 
всички одобрени за реа-
лизация проекти през на-
стоящата година е 70,5 
млн. лв. Броят им е 309, 
а по 260 вече са започна-
ли строително-ремонтни 
дейности. 

Иначе по проект „Кра-
сива България” са заложени 

6 мерки, 

сред които „Подобря-
ване на градската среда”, 
„Подобряване на социал-
ната инфраструктура” (в 
т.ч. „Защитени жилища” 
и „Спешно подпомагане на 
социалните домове”), „Под-
помагане на малък, среден 
и семеен туристически 
бизнес”, „Гражданска ини-
циатива”, „Подпомагане на 
малък, среден и занаятчий-
ски производствен бизнес”, 
„Провеждане на квалифика-
ционно обучение”. Подроб-
ности за мерките може да 
се видят на сайта на про-
екта: 

http:// 

www.beautifulbulgaria.com. 

През тази година най-
много са подадените про-
екти по Мярка 02 „Под-
помагане на социалната 
инфраструктура” и новата 
Мярка 02-02 „Спешно под-
помагане на социални до-
мове”. Тези мерки се очаква 
да решат донякъде пробле-
мите в социалната инфра-
структура и да подобрят 
условията на живот на 
групите в неравностойно 
положение. 

„Съществено условие, 
което доведе до по-актив-
но подаване на заявления по 
Мярка 02-02, е включване-
то на средства за оборуд-
ване и обзавеждане. Пре-
димство е и по-високото 
общо финансиране, което 
дава възможност за из-
вършването на комплексни 
ремонти или реконструк-
ция на съществуващата 
база”, коментират от Цен-
тралния офис. 

В сравнение с двуме-
сечната кампания за кан-
дидатстване през 2008 г. с 
проекти за 2009 г. по Мерки 
01, 02 и 02-01, извънредна-
та кампания за набиране 
на предложения по Мярка 
02-02 в началото на 2009 
г. показала, че за пет пъти 
по-кратък период са полу-
чени като брой почти една 
трета от миналогодиш-
ните проекти, по данни на 
Централния офис.

Обектите на тазго-
дишната кампания са 26 
паметника на култура-
та, 27 религиозни храма, 
54 детски заведения, 131 
обекта на социалната ин-
фраструктура (в т.ч. 63 со-
циални дома и 9 защитени 
жилища).

Красива България

Силвия  Радославова

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

Обществена поръчка за 

Реконструкция и благоустрояване 

на междублокови пространства 
Кампанията по набиране на проекти  
за 2010 г. ще стартира на 1 септември

Читалище „Никола Вапцаров“ 

в гр. Банско ще бъде обновено 

със средства от „Красива България“

За контакти: Община Рудозем
Електронна поща: obrud@abv.bg
Телефон: 0306 3135

  Място на изпълнение: 
гр. Рудозем, обл. Смолян

  Тип строителство: Изпълнение с ка-
квито и да е средства на строителство, 
съответстващо на изискванията, опреде-
лени от възложителите

  
 Участниците следва да представят 

гаранция за участие в процедурата в раз-
мер на 10 000 лв. Гаранциите се представят 
като банкова гаранция или се превеждат 
като парична сума по банков път по смет-
ка на община Рудозем в ТБ "Инвестбанк" 
АД, IBAN: BG67IORT80193378364303, BIC: 
IORTBGSF.

За обекта няма осигурено финансиране. 
Предвидено е авансово плащане в размер 
до 30 % от стойността на договора.

  Изискуеми документи и информа-

ция: 1. Банкова атестация / банково удос-
товерение от обслужващата банка, че 
участникът е коректен клиент. 2. Копие 
от застраховка за професионална отго-
ворност; 3. Годишен баланс и отчет за 
приходите и разходите за 2007 г. и 2008 г.; 
4. Информация за общия оборот и за обо-
рота на строителството, за последните 
три години, в зависимост от датата, на 
която участникът е учреден или е започнал 
дейността си;

  Минимални изисквания: Кандидати-
те трябва да са реализирали обороти от 

строителството през последните две го-
дини /2007 и 2008/ в размер не по-малък от 
2 000 000 /два милиона/ лева.

  Изискуеми документи и информация: 

1. Списък на договорите за строителство, 
изпълнени през последните 5 г., придружен 
от препоръки за добро изпълнение за най-
важните строителни обекти; тези пре-
поръки посочват стойността, датата 
и мястото на строителството, както и 
дали то е изпълнено професионално и в съ-
ответствие с нормативните изисквания; 
2. Документи, удостоверяващи образова-
нието и професионалната квалификация на 
кандидата или участника и/или на ръковод-
ните му служители, или на лицата, които 
отговарят за извършването на услугата 
или строителството, както и доставката, 
когато включва услуги и/или подготовката 
и въвеждането на обекта в експлоатация; 
3. Декларация за техническото оборудване, 
с което разполага кандидатът или участ-
никът за изпълнение на обществена поръч-
ка за услуги или строителство; 
4. Данни за собствени или наети техниче-
ски лица, които кандидатът или участни-
кът ще използва за извършване на строи-
телството.

  Условия: Документация за участие е 
в размер на 50 /петдесет/ лв. без ДДС и 
може да се получи в стая № 12 ОбА - гр. 
Рудозем. 

Дата: 19/06/2009
Срок за получаване на оферти или за-

явления за участие

Дата: 29/06/2009, 17 часа



Dream Theater

Емблематичният Mike 

Portnoy от Dream Theater, 

който ще свири на 
българска сцена на 3 юли 
на Калиакра рок фест 
`09, е решил да се преме-
ни в екип на Националния 
отбор по футбол на Бъл-
гария. Забележителният 
барабанист, който се 

оказва и запален фен на 
футбола, е поискал от 
организаторите в Кавар-
на да го чака оригинален 
екип на звезда от наци-
оналния ни отбор.  От 
„Жокер Медиа” и община 
Каварна вече са готови 
с цели два екипа: номер 
9 на капитана Димитър 
Бербатов и номер 19 на 

халфа Стилиян Петров. 
Колекцията от футбол-
ни и баскетболни екипи 
на барабаниста перфек-
ционист ще бъде попъл-
нена с тези на родни-
те звезди, а на кого от 
двамата е по-голям фен, 
ще разберем на 3 юли в 
Каварна. За пореден път 
виждаме, че няма разлика 
между феновете на рока 
и спорта, а може би и по-
ради тази причина Dream 
Theater  имат едни от 

най-верни-
те фенове 
в  с в е т а . 
Точно пре-
ди 7 години 
прогресив 
бандата за 
първи път 
беше в Со-
фия и пока-
за на бъл-
г ар с к и те 
си фенове 
на какво е 
с п о с о б н а 
н а  ж и в о . 
К а к в о  н и 
о ч а к в а 
този  път 
в Каварна, 
и то само 
броени дни 

след официалната преми-
ера на десетия студиен 
албум на DreamTheater 
– Black c louds & Si lver 
l in ings,  можем само да 
предполагаме. До дата-
та 23 юни, за когато е 
насрочена премиерата 
на албума, легендарни-
те John Petrucci и Mike 
Por tnoy,  James LaBr ie , 
Jo rdan  Rudess  и  John 
Myung всяка седмица ще 
пускат по един кавър на 
шест от своите любими 
парчета, които ще са и 
бонусът в новото CD. На 
финала на Калиакра рок 
фест `09 ще видим пе-
торката в оригиналния 
й състав, а те вече по-
казаха топло отношение 
към българската публика, 
като дадоха няколко ин-
тервюта за българските 
медии. 

Традиционният вече 
Калиакра рок фест тази 
година ще се проведе за 
четвърти път в Кавар-
на в периода 1–3 юли. 
На 1 юли на фестивал-
ната сцена ще стъпят 
за първи път в България  

култовите Motley Crue. 
Те ще са в оригинален 
състав и съпорт от бан-
дата на Lauren Harr is. 
На 2 юли ни очаква из-
цяло немска рок вечер 
с легендите Scorpions, 
п о д к р е п е н и  о т  B l i n d 
Guard ian  и  Edguy.  Фи-
налната вечер ще бъде 
о г л а в е н а  о т  D r e a m 
Theater, а преди тях ще 
се срещнем с още една 
прогресив банда с мно-
го фенове в България – 
Cynic.

И тази година един 
от притежателите на 
тридневен билет за Ка-
лиакра рок фест `09 има 
уникален шанс да спечели 
най-рокерската награда - 
нов мотоциклет! Той ще 
бъде изтеглен след при-
ключване на фестива-
ла от кмета на Каварна 
Цонко Цонев. Билетите 
за фестивала са в про-
дажба в Билетния център 
на НДК, в мрежата на 
Ticketstream.bg и Eventim.
bg; цена: за тридневен 
билет – 100 лв., за едно-
дневен - 55 лв.
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КАНАЛ 1

ПЕТЪК, 29 май
06:45 - Денят започва - сутре-

шен блок 07:30 - Евроизбори 2009. 
08:05 - Денят започва - сутрешен блок 
09:35 - Здраве 10:15 - Дързост и кра-
сота - тв филм 11:00 - Парламентарен 
контрол - пряко предаване от НС 14:00 
- Евроизбори 2009. 14:20 - Под дъгата 
- различните наши деца 14:50 - Атлас. 
Живата пустиня 15:20 - Вкусът на жи-
вота с Васа Ганчева 16:00 - По света и 
у нас 16:40 - Били и Бъди - анимационен 
филм 16:45 - Любов от пръв поглед - 
26-сериен тв филм  17:15 - 13+ 17:55 
- Евроизбори 2009. 20:00 - По света 
и у нас 20:30 - Евроизбори 2009. 
20:50 - Панорама с Бойко Василев 
21:50 - 50 години БНТ. 1978 21:55 
- Есенин - тв филм /8 епизод/ 
22:50 - По света и у нас 23:00 - 
Евроизбори 2009. 23:10 - Джими 
Хендрикс и "Илектрик Лейдиленд 

СЪБОТА, 30 май
07:30 – За децата 11:00 - Памет 

българска с проф.Божидар Димитров 
12:00 - По света и у нас 12:20 - Спортни 
новини 12:25 - Бразди 13:00 - Иде нашен-
ската музика - фолклор 13:45 - Евроизбо-
ри 2009. 13:50 - Минута е много - тв 
състезание 14:40 - Испания - съдебен 
модел, добри практики /документален 
филм/ 15:35 - Церемония по връчване на 
годишните награди за радио и телеви-
зионни програми за култура и изкуство 
"Осмата муза" - 2009 16:30 - Урок по ро-
долюбие 17:15 - Уолт Дисни представя. 
18:00 - В кадър. Европа - документален 
филм /4 част/ 18:30 - Злостър - Черно-
то влечуго /тв филм/ 19:00 - Наблюда-
тел. Максимилиано Фуксас - ловецът 
на облаци 20:00 - По света и у нас 
20:30 - Евроизбори 2009. 20:40 - 
Спортни новини 20:50 - Шоуто на 
Канала 21:40 - Критична точка - 
игрален филм /САЩ, 1991 г 23:40 - 
Евроизбори 2009. 00:10 - Полет над 

нощта - нощен блок/повторение/

НЕДЕЛЯ, 31 май
07:00 - Чудният свят на Дисни. 

10:00 - Непозната земя 10:30 - Вяра 
и общество с Горан Благоев 11:00 
- Неделно матине. Европейски музи-
кален фестивал за класическа китара 
"Gitarrisima 11:55 - В неделя с... /епизод 
38/ 12:00 - По света и у нас 12:20 - Ев-
роизбори 2009. Предизборни хроники 
12:25 - Спортни новини 12:30 - В не-
деля с... /епизод 38/ 15:30 - Световен 
шампионат по мотоциклетизъм на 
писта. Мото GP /запис/ 16:30 - Теглене 
тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс 
16:50 - Футбол. Литекс - ЦСКА 18:55 - В 
нова Европа с Майкъл Пейлин. "Краят на 
пътешествието" 20:00 - По света 
и у нас 20:30 - Евроизбори 2009. 
20:50 - БНТ представя "Дзифт" 
- игрален филм /България, 2008 
г./ 22:35 - По света и у нас 22:45 
- Евроизбори 2009. 22:55 - Шоу 
"Елит" - предаване за шоубизнес 
23:25 - Нощни птици 00:00 - Кра-
вешки вълнения - игрален филм /
Гърция, 2004 г./ 01:30 - Концерт на 
Мишел Сарду в двореца на конгресите 
в Париж /1 част

bTV

ПЕТЪК, 29 май
06:20 - "Капитан Фламинго" - 

сериал, сезон 2, еп. 5 06:50 - "Тази 
сутрин" - информационно предаване 
09:30 - "Бон Апети" - кулинарно шоу с 
Иван Звездев 10:00 - "Часът на мама" 
- токшоу за настоящи и бъдещи ро-
дители с водещи Ива и Боги 11:00 - 
"Господарката на Троя" - сериал, еп. 44 
12:00 - bTV Новините - обедна емисия 
13:30 - "Лицето на другата" - сериал, еп. 
78 14:30 - "Буря в рая" - сериал, еп. 173 
15:30 - "SMS 16:00 - "Любовни игри" - 
телевизионна игра 16:30 - "Горчиво" 
- шоу за младоженци 17:00 - "Любовта 
е във въздуха" - еп. 23 18:00 - "Нека 

говорят с Росен Петров" - токшоу 
19:00 - bTV Новините - централна 
емисия 20:00 - "Шоуто на Слави. 
Бягство към победата" - риалити 
21:00 - "Комиците" - комедийно 
шоу 22:00 - bTV Новините - късна 
емисия 22:30 - "Шоуто на Слави. 
Бягство към победата" - вечерно 
ток шоу 23:30 - "Моите мили съ-
седи" - сериал, еп. 28

СЪБОТА, 30 май
06:00 - "Физиотоника 06:30 - 

"Най-смешните животни и хора на 
планетата 07:00 - "Капитан Фламинго" 
- сериал, сезон 2, еп. 6, 7 08:00 - Дет-
ски клуб Дисни. 09:30 - "Бон Апети" 
- кулинарно предаване с Иван Звездев 
10:00 - "Огледала" - предаване 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 Караньото-
ва 12:30 - "Най-смешните животни и 
хора на планетата 13:00 - "Объркани и 
непокорни" 15:00 - "Форт Бояр" /повто-
рение/ - сезон 2 16:00 - "Опасно близо" 
- документална поредица за Лили Ивано-
ва, еп. 5 17:00 - "Море от любов" 18:00 - 
"Сеизмограф" - предаване за полемика и 
анализи с водещ Светла Петрова 19:00 
- bTV Новините. централна еми-
сия 20:00 - "Ясновидци" - риалити 
шоу 21:00 - "Шепот от отвъдно-
то" - сериал, сезон 2, еп. 19 22:00 
- bTV Новините - късна емисия 
22:30 - "Великолепната шесторка" 
/повторение/ 23:30 - "Среднощно 
препускане"

НЕДЕЛЯ, 31 май
07:30 - Детски клуб Дисни 08:30 

- "Изнервени ченгета" - сериал, еп. 1 
09:00 - "Сблъсък" - сутрешно ток шоу 
с водещи Иван и Андрей 10:30 - "От-
печатъци" - коментарно токшоу с 
водещ Мира Баджева 11:30 - "Топ гиър" 
- автомобилно шоу 12:00 - "Другата 
България" - предаване за българите по 
света с водещ Петър Мелтев 12:30 

- "Двама мъже и половина" - сериал, се-
зон 4, еп. 20 13:00 - "Да опитаме пак" 
- Романтична комедия 16:00 - "Зона 
Спорт" - обзорно спортно предаване 
16:30 - "Междузвездни войни. Войната 
на клонингите" - анимационен сериал, 
еп. 15, 16 17:30 - "Зън-зън" - Анимация 
19:00 - bTV Новините - централ-
на емисия 20:00 - Концерт на БГ 
Радио - Награди 2009 22:00 - bTV 
Новините - късна емисия 22:30 - 
"Без дрехи" - развлекателно шоу 
23:00 - "Шепот от отвъдното" - 
сериал, сезон 2, еп. 16 02:00 - "Бели 
момчета"  03:40 - "Октомврийско 
небе" - Биографична драма, САЩ, 1998

ПЕТЪК, 29 май
07:00 - "Здравей, България" 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 
15:00 - "Мелодията на сърцето" - се-
риен филм 16:30 - "1001 нощ" - сериен 
филм 18:00 - "Сделка или не" - теле-
визионна игра 19:00 - "Календар" 
- информационна емисия на НТВ 
20:00 - "Всички имаме сърца: За 
децата на България" - благот-
ворителна шоу програма 22:00 
- "Забранена любов" - сериен 
филм 22:30 - "Господари на ефи-
ра" - забавно предаване на НТВ 
23:00 - "Календар" - информаци-
онна емисия на НТВ 23:15 - "Боен 
клуб" - с уч. на Брад Пит

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

дар" - информационна емисия на НТВ 
12:15 - "Пазарен навигатор" - предава-
не за икономика 12:30 - "Мисия Моят 
Дом 13:00 - "Пълна промяна" - реалити 
шоу 14:00 - "Купидон" - сериен филм 
14:50 - "Баровци" - сериен филм 15:45 

- "Поверително и лично" - с уч на Ро-
бърт Редфорд, Мишел Пфайфър, Джо 
Мантеня, Глен Пламър, Мигел Сандовал 
и др. 18:00 - "Отечествен 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 - "Лоши момчета" - с 
уч. на Уил Смит, Мартин Лорънс, 
Тереза Рандъл, Чеки Карио, Теа Ле-
они, Франк Джон Хюс и др. 23:10 
- "Горещо" - телевизионен таблоид 
с Венета Райкова

НЕДЕЛЯ, 31 май
07:00 - Иконостас 07:30 – За деца-

та 12:00 - "Календар" - информационна 
емисия на НТВ 12:15 - "България: раз-
личната" - предаване за туризъм 12:30 
- "Ласи" - сериен филм 13:00 - "МВП: 
Маймунски Върхови Постижения" 14:40 
- "Жабокът принц" 16:20 - "Секс игри 3" 
18:00 - "На четири очи" - с Цветанка Ри-
зова 19:00 - "Календар" - информа-
ционна емисия на НТВ 19:30 - "Те-
мата на Нова 20:00 - "Семеен план 
22:00 - "Календар" - информацион-
на емисия на НТВ 22:15 - "Клопка 
00:10 - "Календар" - информационна 
емисия на НТВ 00:30 - "Разобличаване" - 
сериен филм 01:30 - "Трудни обещания" 
- с уч. на Уилям Петерсън, Сиси Спейсик, 
Оливия Бърнет, Питър Макникъл, Луис 
Смит и др.

ПЕТЪК, 29 май
09:30 - Тенис, "Ролан Гарос": Но-

вини на закуска 09:45 - Футбол, Шам-
пионска лига: Барселона - Манчестър 
Ю, финал 11:30 - Тенис: "Гейм, сет, 
Матс 12:00 - Тенис: "Ролан Гарос", 
пряко 17:00 - Колоездене, "Джиро 
д`Италия": Авелино - Везувио (де-
ветнадесети етап), пряко 18:30 
- "Евроголове уикенд 18:45 - Тенис: 
"Ролан Гарос", пряко 20:30 - Тенис: 

"Гейм, сет, Матс 21:00 - "Най-
силните мъже на планетата" - 
Суперсерии Швеция 22:00 - Кеч: 
Класически мачове от WWF 
23:00 - Покер: "Партуш покер 
тур 00:00 - Тенис: "Ролан Гарос 01:00 
- Футбол, Шампионска лига: Барсело-
на - Манчестър Ю, финал

СЪБОТА, 30 май
09:30 - Тенис, "Ролан Гарос": Но-

вини на закуска 09:45 - Колоездене, 
"Джиро д`Италия": Авелино - Везувио 
(деветнадесети етап) 10:45 - Тенис: 
"Ролан Гарос 11:30 - Тенис: "Гейм, сет, 
Матс 12:00 - Тенис: "Ролан Гарос", пряко 
17:30 - Колоездене, "Джиро д`Италия": 
Неапол - Анани (двадесети етап), пряко 
18:30 - Тенис: "Ролан Гарос", пряко 
21:30 - Тенис: "Гейм, сет, Матс 
22:00 - Снукър: Световни серии 
Ирландия 00:00 - Тенис: "Ролан 
Гарос 01:00 - Тенис: "Гейм, сет, Матс 
01:30 - "WTCC магазин 02:00 - Канадска 
борба: Национална лига

НЕДЕЛЯ, 31 май
00:00 - Тенис: "Ролан Гарос 01:00 

- Тенис: "Гейм, сет, Матс 01:30 - "Но-
каут 02:30 - Тенис: "Гейм, сет, Матс 
09:30 - Тенис, "Ролан Гарос": Новини на 
закуска 09:45 - Супербайк: Гран При на 
САЩ (квалификация) 10:30 - Световен 
шампионат за туристически автомо-
били: Валенсия (загрявка), пряко 11:00 - 
Автомобилизъм: Формула "Мастър" Ва-
ленсия, пряко 12:00 - Тенис: "Ролан Гарос", 
пряко 13:45 - Световен шампионат за 
туристически автомобили: Валенсия, 
пряко 14:45 - Автомобилизъм: Форму-
ла 2 Валенсия, пряко 15:45 - Световен 
шампионат за туристически автомо-
били: Валенсия, пряко 16:45 - Колоездене, 
"Джиро д`Италия": Рим - Рим (двадесет 
и първи етап), пряко 18:30 - Тенис: "Ролан 
Гарос", пряко 21:30 - Тенис: "Гейм, сет, 
Матс 22:00 - "Моторспорт уикенд 
22:15 - Суперспорт: Гран При на САЩ, 
пряко 23:00 - Супербайк: Гран При на САЩ 
23:45 - "Моторспорт уикенд

Материалът е подготвен с любезното съдействие 
на www.cross-bg.net

Барабанистът на 
запален по футбола 



23СТРОИТЕЛМОДА И СТИЛпетък, 29 май 2009

Наш модел 
в обектива на 
световноизвестен 
фотограф 

Страницата е подготвена с любезното съдействие на

Диляна Попова, звездата 
на модна агенция Eксграунд, 
най-красивата българка за 
2008 г. и любима на Дичо от 
Д2 попадна в обектива на 
световноизвестния фото-
граф Марко Тенаглиа (Marco 
Tenaglia).  „За мен беше 
удоволствие да работя с 
нея. Дили беше за кратко в 
Италия и аз се свързах с нея 
чрез тамошният й агент, 
за да създадем няколко сил-
но въздействащи снимки. Е, 
наистина направихме луди 
снимки. Всичко беше лудо, 
мястото, дрехите, гримът, 
косата. Агентът й много 
ги хареса!”, разказва итали-
анецът. За втори път той 
срещнал Дили в България, 
където бил на почивка със 
съпругата си, която също 
е българска. У нас  Марко 
останал очарован от Чер-
но море, което увековечил с 
уникални черно-бели снимки. 

Роден и израснал в Рим, 
Марко Тенаглиа започва сво-
ята кариера, след като за-
вършва Висшия институт 
по фотография.

Неговото желание да 
открива нови хоризонти го 
подтиква да пътува между 
Рим, Милано, Барселона и Ню 
Йорк и да усъвършенства 
техниката, стила си и 
творческите си способно-
сти.

Марко сега е световно-
известен фотограф, чиито 
снимки са публикувани в 
много списания и книги. Той 
съчетава уникалната си 
бленда „върху лицето" и вла-
га голяма енергия, с която 
да представи своя зашеме-
тяващ запазен стил.

„В ерата на фотошопа 
аз се връщам стъпка назад. 
Предпочитам да запазя „су-
ровия" стил на моите сним-
ки. Аз снимам жени – да, мо-
делите ми са преди всичко 
жени, не просто обекти! - и 
те са перфектни, такива, 
каквито са. Не виждам нуж-
да да правя кожата им пор-
целанова и фалшива, като на 
кукла", споделя фотографът.

Новият сайт на Марко 
Тенаглиа е вече онлайн www.
marcotenaglia.com и можете 
да видите портфолиото му 
там.

Френски полъх 
в косите през 
лятото

Френските топкоа-
фьори Емануел Сeнтенaк 
и Сесил Дюел пристигна-
ха в академия Stephan в 
София през изминалата 
седмица, за да проведат 
специализирано ателие 
на тема „Подстригване 
по метода „Стефан” и 
адаптиран цвят”.

Емануeл Сeнтенaк, 
артистичен директор 
на Stephan University от 4 
години, приложи уникал-
ния метод „Стефан” при 
направата на 3 летни 
младежки прически. Коа-
фьорът е в структурата 
на световната фризьор-
ска верига от почти 15 
години, изминавайки дъ-
лъг път на кариерно раз-
витие – от ученик, през 
асистент, преподавател, 
за да стане през 2005 г. 
артистичен директор на 
Stephan University: „Много 
съм щастлив, че марка-
та Stephan се развива по 
този начин в България. 

Това ни амбицира 
да продължим да 
показваме най-до-
брото от себе си 
и да се стремим 
към непрекъснато 
развитие на об-
разователните ни 
програми, насоче-
ни към фризьорите 
в България”.

Сесил  Д юел, 
д и р е к т о р  „ Ко -
лориметрия”  за 
Stephan University, 

демонстрира модните 
тенденции при цветове-
те пред присъстващи-
те фризьори: „Смесица 
от класически цветове 
с модерни, закачливи 
нюанси в светлозелено, 
оранжево, преплитайки 
традиционно и съвре-
менно”, така водещият 
колорист на веригата 
определи актуалната 
за сезона линия. Сесил 

Дюел е над 15 години ди-
ректор „Колориметрия” в 
Stephan University, а преди 
това е била част от еки-
па на L’Oreal.

Следващото ателие 
в програмата на ака-
демията в България ще 
бъде на 17 юни на тема 
„Подстригване по мето-
да „Стефан” и адаптиран 
цвят” под ръководство-
то на Васил Михайлов - 
артистичен директор на 
Stephan в България.

Диляна Попова

© Marco Tenaglia
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AC/DCHigh Voltage  
в Белград

40 хил. изпитаха удо-
волствието от двуча-
совото шоу на AC/DC в 
Белград. Въпреки че офи-
циално продадените биле-
ти бяха 32 хил., стадион 
„Партизан” беше пълен. 
Уникалният спектакъл за 
зрителите започна още 
преди концерта с голямо 
количество бира, изпита 
на сянка под дърветата 
около стадиона. Българ-
ското присъствие беше 
осезаемо. Със специално 
организираните 3 влака 
„Каварна рок фест” бяха 
пристигнали 3000 души, 
развяващи българското 
знаме. Още около 4000 
сънародници, пристиг-
нали самостоятелно, се 
вляха в публиката. Ат-
мосферата беше загрята 
и от силното слънце, кое-
то нажежи обстановката 
до 30 градуса през деня. 
А иначе промоутърите 
от сръбска страна не се 

бяха постарали особено 
в работата си. Нямаше 
монтирани тоалетни, 
нито кошчета за боклук. 
Дали нарочно, или бяха 
забравили, не стана ясно. 
Но пък ясно се виждаше, 
че това сближава хората 
от всички страни. Фено-
ве на AC/DC имаше и от 
Македония, Русия, Гърция, 
дори се забелязваха рока-
джии от азиатски произ-
ход. 

Точно в 21.00 ч. мест-
но време великата банда 
се появи с гръм и трясък 
на 80-метровата уни-
кална сцена и публиката 
избухна. Грандиозният 
спектакъл беше придру-
жен с невероятни свет-
линни и звукови ефекти. 
4 огромни видеостени 
показваха всяко движение 
на групата. На сцената 
се сменяха различни де-
кори. В началото се по-
яви огромен локомотив, 
който след това беше 
възседнат от 30-метро-
ва блондинка с огромни 

гърди. На солото на Ан-
гъс Йънг целият стади-
он беше покрит с малки 
хартийки, изстреляни от 
4 оръдия. 

Групата беше извикана 
на два биса, а на финала 
на концерта цялата сцена 
беше в пламъци, но не от 
пожар, а от специалните 
пироефекти. 

 За провеждането на 
концерта голяма за-
слуга имаха и мом-
четата от „Болкан 
нюз ентъртеймънт”, 
благодарение на ко-
ито сцената беше 
довършена на време, 
след като ден преди 
концерта сръбските 
организатори изо-
ставаха с изгражда-
нето й. Помощ беше 
оказана и в пропуска-
телния режим, като 
на всеки вход имаше 
отново българска 
охрана. Проблеми-

т е  в  С ъ р б и я 
поставят под 
въпрос е дали 
рокаджиите ще 
искат да правят 
концерти отно-
во на Балкани-
те, и дали през 
следващата го-
дина ще можем 
да ги видим в 
София.  
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Два часа и два биса 
с австралийските легенди 

Явор Симов

Снимки авторът

Групата e основана от двамата 
братя Малкълм и Ангъс Йънг, след 
като семейството им имигрира в 
Австралия в началото на 60-те годи-
ни на миналия век. За около седмица 
те събират хора, за новосъздадена-
та рок група, намират вокал на име 
Дейв Евънс и започват да свирят 
в квартала на братята в Сидни. 
Първата им сценична изява става 
в навечерието на новата 1974 г. 
в клуб „Чоквърс“. През юни 1974 г. 
групата записва първите си песни 
— Can I Sit Next To you Girl и Rockin' 
In The Parlour, когато двамата Йънг 
се обръщат към по-големия си брат 
Джордж Йънг с молба да продуцира 
песните заедно с Хари Ванда. Две-
те песни излизат през юли, бързо 
стават хит в клубовете на Австра-
лия и AC/DC тръгват на първото си 
турне. През септември 1974 г. Бон 
Скот става техен вокал на място-
то на Дейв Евънс. Скоро след това 
рок групата записва първия си сту-
диен албум High Voltage, който изли-
за в Австралия през февруари 1975 г. 
и им носи голям успех.

През лятото на 1978 г. AC/
DC правят първото си пътуване до Америка, къде-
то свирят по клубовете. Откриват фестивала REO 
Speedwagon. 

На 19 февруари 1980 г. Бон Скот умира от алкохолно 
отравяне. След прослушване останалите членове из-
бират за нов вокалист на AC/DC бившия вокалист на 
групата на Джордж Йънг – Брайън Джонсън. Почти 10 
години след излизането на Back in Black AC/DC се завръ-
щат на върха на световните музикални класации с албу-
ма Razors Edge, като продуцент е Брус Файърбрайън, а 
барабанистът Саймън Урайт е сменен от Крис Слайд

През 2000 г. излиза албум с нови песни, който носи 
името Stiff Upper Lip. Албумът се продава изключително 
добре и година след издаването му става платинен. 
Успехът е последван от успешно турне. На 18 октом-
ври 2008 г. излезе новият им албум Black Ice.

Кметът на Каварна 

Цонко Цонев в 

една от четирите 

влакови композиции, 

които успя да 

подкара към Белград


