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относно процедурата 
„Годишно потвърждава-
не” на обстоятелства-
та, станали основание 
за вписване в ЦПРС, 
до всички строители, 
вписани в Централния 
професионален регис-
тър на строителя, от 
нейния председател 
доц. д-р. инж. Георги 
Линков  четете на стр. 9

Ботев – 
това е 
България!

През този ден звучи химнът 
на болката и признанието!

 „Вий жертва паднахте...” 
Химн в памет на знайните и 
незнайните, получили имената 
на Подвига, Безсмъртието, Сла-
вата.

На този ден всеки от нас 
преоткрива отново и отново 
подвига и саможертвата, мъ-
жеството и героизма, всеот-
дайността и една скромност, 
която разтърсва.

Ботев!
Едва 19-годишен, през 1867 г. 

той започва своя емигрантски 
живот в чужбина. И само в про-
дължение на едно десетилетие, 
до своя голям ден на Балкана, 
разви огромна обществено-
революционна, публицистична 
и литературна дейност. Едно 
десетилетие живот, пълен с 
несгоди, но озарен от една цел 
– идеята за свободата.

Тя е „всесилна и любовта 
към нея всичко може да напра-
ви”… Истинността на тези 
думи - ето обяснението на 
всичко, което е казал или извър-
шил Ботев.

Ботев е един-единствен.
Не само защото съчета за 

първи път революция и поезия, 
саможертва и подвиг, дело и 
дълг. Не само защото е първият 
огнен лъч на просветлението.

Ботев – това е България!
Затова някъде между Турну 

Мъгуреле и Бекет, на борда на 
своя „Радецки”, войводата писа: 
„Ние ще целунем свещената 
земя на България!” Слизането на 
козлодуйския бряг означаваше 
финал на едно стремление към 
свободата, последно докосване 
до нейните върхове и полета. 
До нейните небеса. Сливане с 
минало, настояще и бъдеще.

Ботев успя в своето „Ве-
рую” да предрече далечната 
тогава съдба на родината си и 
да открие нови черти в наро-
дностния характер на българи-
на. „Аз издавам „Знаме” и про-
повядам бунт…” - писа Ботев. 
Затова денят на тяхната ги-
бел е ден на тяхното безсмър-
тие, на техния безкраен живот 
в историята на страната. Те 
се сляха с България, с нейната 
земя, с въздуха й, с песните й.

Останаха последните им 
думи…Написани набързо, чес-
то пъти преди палачите да ги 
отведат към стрелбището или 
към бесилото.. Думи сурови, въз-
вишени и нравствено чисти…

2 юни!
Знамената са сведени…

Дарение за бъдещите архитекти, строители  
и геодезисти

Представете си, че седите 
на удобна пейка срещу красив 
фонтан с разноцветни светли-
ни, под шарената сянка на висо-
ки дървета. Около вас е чисто 
и зелено... Не, не става дума за 
Южния парк или за Борисовата 
градина. Това може да ви се слу-
чи в обновения двор на Универ-
ситета по архитектура, стро-
ителство и геодезия (УАСГ) в 
столицата. Реконструкцията 
му е дарение от Камарата на 
строителите в България. „След 
като решихме Камарата на 
строителите да се настани в 
тази сграда и започнахме ак-

тивно сътрудничество с УАСГ, 
минавайки през двора, вижда-
хме в колко окаяно състояние е 
той и решихме, че не можем да 
го оставим така”, обясни инж. 
Симеон Пешов, председател 
на Камарата. Той благодари 
на ръководството й, че е гла-
сувало нужните средства, и на 
строителите – за добре свър-
шената работа. По думите на 
изпълнителния й директор инж. 
Иван Бойков строителството 
е продължило около година. В 
хода на работата се оказало, 
че първоначалният план тряб-
ва да се разшири, наложило се 
да бъдат направени канал и во-
допровод. „Доволен съм, че се 
справихме в срок. Искаме този 

парк да създава у студентите 
чувство за красота. Видът му 
е съвсем различен и това е в 
интерес на всички”, коментира 
инж. Бойков. „Искам да благода-
ря на Строителната камара за 
това, че реконструира нашия 
двор. Ние сме си поставили ам-
бициозната задача да подобрим 
средата в този университет, 
защото нашите студенти тук 
не само се обучават, но се и 
възпитават. Тази придобивка 
е от изключително значение за 
нас”, подчерта доц. д-р Добрин 
Денев, ректор на УАСГ, и изрази 
надежда, че реконструираният 
двор ще бъде съхранен и ще 
запази приветливия си вид във 
времето.

Мариана Корчакова

За Георги Стоев, председател на 

Областно представителство на 

КСБ - Русе  на стр. 12

Снимка Камен Влахов

Снимка Камен Влахов

Инж. Светослав Глосов
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ДА СЪГРАДИШ ЧЕШМА...

На всеки, който познава пътищата ни 
из Южните и Източните Родопи, не може 
да не е направило впечатление изобили-
ето от крайпътни чешми... Буквално на 
всеки северен скат и най-малката съз-
лива баричка е хваната и току над пътя 
незнайни майстори са направили чешма. 
С един, два или повече чучура, зависи от 
дебита. Но задължително при зидарията 
са измайсторили и един долап, в който 
има... сол, захарница, няколко вилици и по-
ощърбени чаши. Задължително!

За да може умореният пришълец или 
случайно попадналият по тези места ту-
рист автомобилист, или някой от мест-
ните, на път към нивичката с тютюна 
да поседне, да поръси доматките със сол, 
да резне лук и сиренце и да похапне. Да 
попийне студена вода накрая.

Идилия? Не, просто реалност. От 
добри хора за добри хора. И забележете 
– тези родопски чешми не са зидани за 
помен на загиналите в някоя автомобил-
на катастрофа - нещо, което вече се 
среща из усойните места на Северна 
Стара планина. Един простичък надпис: 
„Чешмата направих в памет на моя баща” 
и име... Това е най-често срещаното.

За тези родопски чешми си говорихме 
с Халил и момчетата му - Севги и Рама-
дан, от с. Черноочене, Кърджалийско, сега 
майстори строители в софийската „При-
ма строителна компания”. Говорихме си 
на по цигара, докато кранистът стовар-

ваше на седмата плоча на техния строеж 
под Витоша арматурните заготовки.

„И питам се - разсъждава бащата, - 
не знам защо в тази ваша София никъде 
няма чешма, ей така, да утолиш жаждата 
си в жегите... Пък и некое детенце да си 
накваси устите... Толкова ли е скъпа во-
дата ви, нали идва сама от язовира горе 
в планината?...” 

Не му отговарям, защото трябва да 
му разкажа за една командировка до пу-
стинния щат Аризона на САЩ, където 
на всеки ъгъл в столицата Финикс има 
чешми, а в простата чешмяна конструк-
ция е монтиран... хладилен агрегат! И в 
пустинята пиеш ледена вода.

Халил, Севги и Рамадан не знаят нищо 
за Аризона и Финикс, но успяха да убедят 
управителя на строителната фирма да 
направи така, че на детската площад-
ка край една от завършените жилищни 
сгради те да направят своята си чешма. 
Ей така, за децата от квартала, а и за 
тях си. Чешмата е с кран, все пак вода-
та е през общия водомер на сградата. Но 
внимателният взор открива в градежа й 
нещо странно и любопитно – без да се 
натрапват, деликатно личат елементи 
от две култури... Казвам им го! 

„Нали живеем заедно!” – лаконичен е 
Халил. Синовете му се усмихват.

За „Тухла четворка“ - 
Георги Сотиров

Тухла четворка

Ученици между 14 и 18 
години от цялата страна 
и студенти първокурсници 
премериха сили в нацио-
налния конкурс „Млади та-
ланти 2009”, организиран 
от Министерството на 
образованието и науката. 
Проектите бяха изложени 
близо до езерото „Ариана”. 
Престижният конкурс е 
част от европейска иници-
атива и се провежда в Бъл-
гария от 1999 г. 

Освен че е начин за на-
сърчаване на младите хора 
с интереси в областта на 
различни науки, изложбата 
срещна софиянци и гости 
на столицата със самите 
талантливи участници, ко-
ито защитиха проектите 
си и разказаха за тях на 
всички, които се интере-
суваха.

Екипът на вестник 
„Строител” се разходи 
между импровизираните 
щандове и беше смаян от 
равнището на представе-
ните проекти. Голяма част 
от тях имаха отношение 
към математиката, пси-
хологията, астрономията 
и музиката, но имаше и 
такива, които вече са на-
мерили практическа реали-
зация, какъвто е случаят с 

разработката на трима-
та ученици от XIб клас на 
Професионалната гимна-
зия по електротехника и 
електроника „Константин 
Фотинов” в гр. Бургас, ко-
ито привлякоха и нашето 
внимание. 

Божидар Желев, Геор-
ги Йорданов и Красимир 
Живков са създали соларна 
автоматизирана поливна 
система, която се зареж-
да от слънчева енергия, 
захранва акумулаторната 
си част и чрез контролер 
проследява поливането на 

земеделски култури, като 
коригира и движението на 
соларните панели спрямо 
Слънцето. Насочените лъчи 
трябва да падат перпенди-
кулярно върху соларните 
модули, обясняват създа-
телите на проекта. 

Трите момчета са 
спечелили вече сребърен 
медал на изложението 
„Флора 2009” в Бургас. 
Идеята хрумва на младе-
жите, когато са в девети 
клас, а нейното осъщест-
вяване им отнема две го-
дини. Те усъвършенстват 

първоначалната си идея и 
успяват да я системати-
зират. Изпитват своето 
изобретение на микрони-
во и след като се убежда-
ват, че работи, успяват 
да защитят проекта пред 
свои преподаватели, кои-
то намират изпълнител. 
Учениците споделиха, че 
заради големия интерес в 
областта на ВЕИ от нова-
та учебна година в тяхно-
то училище за първи път 
в страната ще се открие 
паралелка със специал-
ност „Възобновяеми енер-

гийни източници”. Трите 
момчета разказват, че 
първоначалното хрумване 
за създаване на поливната 
система било на други уче-
ници от гимназията. Но те 
после продължили търсени-
ята си за създаването на 
енергиен парк, а тяхната 
част от инициативата 
била във възможността да 
свържат двата проекта в 
един. И така се получила 
автоматизираната полив-
на система, захранвана от 
соларни панели. 

„Постоянното покачва-
не на цените на електро-
енергията и проблемите, 
които стоят пред селски-
те стопани, беше един от 
мотивите да се включа в 

този проект, който освен 
че е много полезен, има мно-
го бърза възвръщаемост на 
вложените средства. Смя-
там, че това може да го на-
прави незаменим за българ-
ското селско стопанство” 
– каза Божидар Желев. 

„Искаме и мечтаем да 
популяризираме използване-
то на слънчева енергия от 
повече хора, защото смя-
таме, че това е бъдещето 
на енергетиката и начин да 
се опази природата”, доба-
ви Георги Йорданов. 

Тримата младежи спо-
делиха, че искат да учат и 
да се развиват в България, 
защото се надяват стра-
ната ни да стане по-добро 
място за всички. 

XI б Талантливи ученици връщат славата на 
българската наука

Дария Захариева

 За строежа на аме-
ри кан с кат а  час т  н а 
полигона Ново село са 
отделени близо 60 млн. 
долара. Строителство-
то ще бъде завършено от 

американците през про-
летта на 2011 г., като и 
нашата армия ще трени-
ра на съоръженията. Тър-
гът за строителството 
бе спечелен от немския 

концерн „Билфингер Бер-
гер", който е наел за по-
дизпълнител бургаската 
фирма „Доломит", която в 
момента подравнява те-
рена с багери. 

Световноизвестен проектант за 

ски зоната на Витоша

Водещият проектант 
на зимни спортни обекти 
Пол Матюс ще дава съ-
вети за проектирането 
на пистите и лифтовете 
на Витоша, с което стар-
тира модернизацията на 
„Туристическа и ски зона 
Алеко".

Фирмата на канаде-
ца „Екосайн" е известна 

с това, че е консулти-
рала направата на над 
140 зимни курорта. Сред 
най-значимите проек-
ти на Матюс са тези за 
зимните олимпийски игри 
във Ванкувър догодина и в 
Сочи през 2014 г. Наред с 
именития проектант на 
Витоша помага и Курт 
Кох, който има зад гърба 

си над 500 старта като 
рейс директор на Све-
товната купа по ски. На 
свое заседание на 27 май 
51-членният общински 
експертен съвет по ус-
тройството на терито-
рията на столицата даде 
зелена светлина за разви-
тието на „Туристическа и 
ски зона Алеко". 

Строителство на американската 

база на полигона Ново село

Снимки в. „Строител“
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Асен Гагаузов, министър на регионалното развитие и благоустройството:

За модернизация на ВиК сектора 
са нужни 7 млрд. евро

„България получава 
около 1,5 млрд. евро от 
европейските фондове 
за изграждане на пре-
чиствателни станции 
за отпадни води и за ВиК 
инфраструктура. С тези 
средства се реализират 
голям брой проекти по 
Оперативните програми 
„Околна среда” и „Разви-
тие на селските райони”, 
това каза министърът 
на регионалното раз-
витие и благоустрой-
ството Асен Гагаузов по 
време на Дванайсетата 
среща на Съвещател-
ния борд на генералния 
секретар на ООН по во-
доснабдяването, която 
се проведе в София. В 
рамките на форума се 
състоя и министерска 
конференция на тема 
„Водоснабдяване и сани-
тация в малките населе-
ни места на страните 
от черноморския регион”.

По думите на минис-
тър Гагаузов тези сред-
ства не са достатъчни 
за решаване на всички 

въпроси, свързани с по-
добряване състоянието 
на услугите за водоснаб-
дяване и канализация. За 

цялостна реализация на 
такива проекти са не-
обходими около 7 млрд. 
евро.

С ъ в е -
щ а т е л н и -
ят борд на 
генералния 
с е к р е т а р 
на ООН по 
в о д о с н аб -
дяването и 
санитация-
та провеж-
да за пръв 
п ъ т  с в о е 
заседание в 
страна от 
Централна 
и  Източна 
Европа. Сре-
щата се ор-
ганизира по 
инициатива 
на премиера 
Сергей Ста-
нишев и е с 
участието 
на председа-
теля на Съ-
вещателния 
борд, прес-

толонаследника на Крал-
ство Холандия принц Ви-
лем-Александър, който 
подчерта, че една от 

целите на форума е да 
се анализират възмож-
ностите за финансиране 
на проекти за санитация 
чрез регионалните банки 
за развитие в черномор-
ския регион. 

„Над 13 млн.  души 
в този регион нямат 
достъп до адекватни 
източници на питейна 
вода. Над 14 млн. души 
живеят без необходими-
те санитарни условия”, 
заяви принц Вилем-Алек-
сандър. Според него в 
условията на глобална 
финансова нестабил-
ност инвестициите в 
санитарни технологии и 
във ВиК инфраструктура 
са едни от най-важните 
и добави, че основната 
задача на Съвета е да 
насърчава националните 
правителства и между-
народните организации 
да предприемат всички 
мерки за постигане на 
целите на хилядолетие-
то за водоснабдяване и 
санитация.

Мариана Корчакова

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов и принц Вилем-Александър

Мостостроенето ни е европейско, ако не броим 
нормативната база 

Третият симпозиум 
по мостове, организиран 
от Факултета по транс-
портно строителство 
към УАСГ, изпълни Зала 
220 на университета до 
краен предел. Във форума 
се включиха наши и чуж-
дестранни специалисти 
по мостостроене и беше 
отделено специално мяс-
то на обсъждането на до-
кладите. 

На форума бяха пред-
ставени тезите на све-
тилата в сферата на 
мостостроенето. Изтък-
нати бяха и редица про-
блеми в нормативната 
база, които спъват бъл-
гарските специалисти. 
Старите стандарти, по 
които се работи, трябва 
да бъдат съобразени с ев-
ропейските правила. Това 
ще помогне на местните 
проектанти и строите-
ли и на чуждестранните 
фирми, които работят в 
България. 

Въпреки нормативни-
те пречки българското 
мостостроене разпола-
га с добри специалисти 
на европейско ниво. Това 
става ясно още с първи-
те доклади, които бяха 
представени на симпози-
ума. 

Той беше под предсе-
дателството на проф. д-р 

инж. Енчо Дулев и проф. 
д-р Илия Иванчев. Сред 
темите бяха: „Мостове 
по железопътната линия 
Пловдив-Свиленград”, „Но-
вите мостове над Дунав”, 
и „Дунав мост Видин–Ка-
лафат”. 

Сред многото проек-
ти екипът на вестни-
ка се спря на доклада за 
строителството на но-
вия Дунав мост-2, свърз-
ващ Видин с румънския 
град Калафат. 

Втората надречна 
връзка между България и 
Румъния е дълга почти 2 
км (1971 м). Тя ще има 4 
пътни ленти - по две във 

всяка посока. Строител-
ството на новия Дунав 
мост между Видин и Ка-
лафат е едно от най-го-
лемите начинания, пред-
приемани в България през 
последните десетилетия. 
Чрез него ще нараснат 
международният и регио-
налният трафик и търго-
вията между Югоизточ-
на и Централна Европа. 
Местната икономика ще 
усети ползата от стро-
ителството на моста с 
прякото вливане на пове-
че от 60 милиона евро и 
разкриването на над 900 
работни места. 

Въпреки това строи-

телството на моста се 
забави с почти десетиле-
тие и стана ясно, че очак-
ваното завършване през 
април 2010 г. се отлага за 
октомври 2010 г. 

Мостът при Видин–
Калафат има ключово 
значение не само за бъ-
дещото развитие на 
Паневропейския транс-
портен коридор № 4, но 
и за цялата Югоизточна 
транспортна ос на Евро-
па и на Трансевропейска-
та транспортна мрежа 
с възможностите, които 
ще се открият за комби-
ниран транспорт. Дунав 
мост -2 дава възможност 
и за прехвърляне на опре-
делени обеми трафик от 
шосе на железница.

Българската част 
от проекта обхваща два 
лота. Първият от тях 
включва проектиране и 
изпълнение на комбиниран 
(пътен и железопътен) 
мост с четири пътни 
ленти, една железопътна 
линия, велосипедна алея и 
две пешеходни алеи.

Вторият лот ангажи-
ра българската страна с 
изграждането на приле-
жащата пътна и железо-
пътна инфраструктура, 
което означава: изграж-
дане на нова товарна 
жп гара и 7 км нова жп 
линия, реконструкция на 
съществуващата път-
ническа жп гара и стро-
ителство на 4 пътни въ-
зела на две нива.

Дария Захариева

Участниците в срещата обсъждат проекта на Дунав мост-2

Снимки Камен Влахов
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Издадени са заповеди за спиране от 
продажба на токсичния цимент 

„Държавната агенция 
за метрологичен и техни-
чески надзор (ДАМТН) към 
Министерството на ико-
номиката и енергетика-
та е извършила проверки 
в търговските обекти във 
връзка с подадения сигнал 
за продажба на токсичен 
цимент. Взети са проби 
цимент с произход Тур-
ция в градовете София, 
Враца, Пловдив, Сливен 
и Казанлък. Извършена е 
и разширена проверка в 
търговската мрежа в ця-
лата страна”, се казва в 
съобщение на министер-
ството, разпратено до 
медиите. 

Съобщението идва във 
връзка с изявления в пуб-
личното пространство 
на представители на Бъл-
гарската асоциация на 
циментовата индустрия 

за разпространението и 
продажбата на опасен за 
здравето цимент. 

Проверки на докумен-
тацията за предлагане 

на цименти с произход 
Турция са извършени в 
155 търговски обекта в 
страната. Установено 
е, че на българския пазар 

се пред-
ла гат  4 
вида ци-
м е н т  с 
произход 
Турция и 
всичките 
те  са  с 
т р а й н о 
обозначе-
на марки-
ровка за 
съответ-
с т в и е 
СЕ. Уста-
новени са 
н а р у ш е -
ния в два 
т ъ р г ов -
ски обек-
та за две 

марки цимент с произход 
Турция. Единият от тях 
се е предлагал без ЕО 
декларация за съответ-
ствие, а другият - без ин-

струкция за приложение 
на български език.

На търговците са със-
тавени 2 акта за админи-
стративни нарушения по 
Закона за техническите 
изисквания към проду-
ктите, а в единия слу-
чай предстои заповед на 
председателя на ДАМТН 
за временно спиране от 
продажба до удостоверя-
ване на съответствието 
на цимента със същест-
вените изисквания.

Проверките идват и 
след сигнали от „Девня 
цимент” АД, „Холсим Бъл-
гария” АД и Българската 
асоциация на циментова-
та индустрия за съдър-
жание на шествалентен 
хром в пъти над допус-
тимите стойности и във 
връзка с разпореждане на 
Върховната администра-

тивна прокуратура.
Пробите са направени 

в Научноизследователския 
институт по строителни 
материали”, който е ноти-
фициран от Европейска-
та комисия за оценяване 
на съответствието на 
цименти. Резултатите 
от пробите показват съ-
държание на шествален-
тен хром над нормите в 
три марки цимент внос 
от Турция и една марка, 
произведена в България. 
Във връзка с това пред-
седателят на ДАМТН е 
издал заповеди за времен-
но спиране разпростра-
нението на тези марки 
цимент. Протоколите с 
получените резултати са 
изпратени до министъра 
на здравеопазването и до 
главния държавен здравен 
инспектор. 

Проект за подпомагане на строителните инвеститори
Международни фондо-

ве са готови да отпуснат 
финансиране на стойност 
100 млрд. евро, което раз-
лични компании могат да 
усвоят чрез взаимодейст-
вие със структурите на 
франчайз организация-
та за недвижими имоти 
Century 21 в различните 

държави, включително и в 
България. Това стана ясно 
на провелата се миналата 
седмица конференция на 
Century 21 за Централна и 
Източна Европа и Близкия 
изток. По време на среща-
та на участниците беше 
представен проект, който 
ще подпомогне сектора 

на недвижимите имоти 
във всяка от страните, 
в които има представи-
телство на Century 21. За 
финансиране чрез тези 
фондове могат да участ-
ват обекти на минимал-
на стойност от 30 млн. 
евро. За територията на 
България и кандидатите 

трябва да се свържат със 
Century 21 България, като 
представят пълна доку-
ментация за проекта и 
необходимата финансова 
информация. Представи-
телите на компанията ще 
правят предварителна об-
работка на документите 
и ще ги препращат на от-

говарящите за проекта в 
международната му част. 
Освен за строителните 
инвеститори осъщест-
вяването на финансиране 
чрез тези фондове ще се 
отрази пряко и на броке-
рите на недвижими имоти 
в системата на Century 
21, тъй като покупко-про-

дажбата на готовите 
обекти ще се обслужва 
само от представители 
на компанията. Предстои 
в най-скоро време да бъ-
дат създадени и фондове, 
работещи на същия прин-
цип, които ще обслужват 
проекти с по-ниска стой-
ност.

5 юни – Световен ден  
на околната среда
Зелена седмица под егидата 
на ООН

„Твоята планета се 
нуждае от теб – присъ-
едини се към борбата с 
изменението на климата!” 
е мотото, определено от 
Програмата на ООН за 
околна среда за тазго-
дишното честване на 5 
юни. Проявата е едно от 
основните средства на 
ООН за предизвикване на 
интерес към природата 
в световен мащаб и за 
набелязване на активни 
действия за опазването 
й от всички хора по Зе-
мята.

Изменението на кли-
мата е въпрос, който за-
сяга всеки един от нас, и 
ние можем да допринесем 
за решаването на про-
блема, като използваме 
по-малко енергия във 
всекидневния си живот 
и правим подходящ избор, 
който щади природата. 

Акцентът тази годи-
на ще бъде насочен към 
поощряване на отделния 
човек да се присъедини 

към световните усилия 
за борба с изменението 
на климата, което ще 
спомогне за намаляване 
на бедността и подо-
бряване управлението 
на горското богатство. 
Както винаги ООН се 
опитва да даде човешко 
измерение на проблема и 
да накара всеки човек да 
извърши реални действия 
за опазване на планета-
та Земя.

Световният ден за 
опазване на околната сре-
да може да бъде честван 
по много и различни начи-
ни, включително с велоси-
педни походи, „зелени” кон-
церти, конкурси за есета 
и плакати в училищата, 
засаждане на дръвчета, 
дейности за рециклиране, 
кампании за почистване 
и много други. В много 
страни това събитие е 
използвано за привличане 
вниманието на полити-
ците към екологичните 
проблеми.



5СТРОИТЕЛИНТЕРВЮпетък, 5 юни 2009

Да ви поздравя за рож-

дения ден -  50 години. 

Кръгла годишнина! Да ви 

пожелая много здраве от 

екипа на нашия вестник! 

Всъщност ние сме при вас, 

защото имате интерес-

на, нетрадиционна идея за 

посрещането на рождения 

ден, така че разкажете ни 

за нея.

Благодаря. Аз смятам, че 
не е толкова нетрадиционна, 
защото може би такива идеи 
и прояви не се популяризи-
рат. Аз познавам доста хора, 
които по същия начин посре-
щат рождените си дни и ка-
узата, на която всъщност са 
се отдали, е благотворител-
ността... Когато това се 
прави с идеята да се помог-
не на деца в неравностойно 
положение, мисля, че е един 
много сериозен жест.

Разкажете по-подроб-

но! Вие всъщност предла-

гате да не получавате по-

даръци за рождения си ден, 

нещо, което е традиция при 

такива поводи. Средства-

та, които евентуално бъ-

дат събрани, да отидат в 

подкрепа на...

Да, разбира се, тези 
средства реших да отидат 
във фонда на децата на за-
гинали наши колеги. Те към 
настоящия момент са 127. В 
пресцентъра на нашето ми-
нистерство има хора, които 
са оторизирани да се зани-
мават с това. Преди години 
броят им беше повече, но 
разликата сега се получава 
от това, че много от деца-
та навършиха пълнолетие, 
общо са 211. Регламентът 
просто е такъв, че дарение 
се прави до навършване на 
пълнолетие. Не че след оп-
ределената възраст те са 
изоставени... Така че това е 
една моя идея и тя е продик-
тувана от много фактори.

 

Всъщност вие отдавна 

се занимавате с благотво-

рителност, нали?

Да, разбира се, участ-
вам под различни форми със 
средства, които се набират 
по различен начин и при раз-
лични прояви. Може би тук 
трябва да кажа, че това е 
мое лично минало и преживя-
ване, което ме е накарало да 
продължа да се занимавам с 
благотворителност. Моето 
детство е минало по пътя на 
децата, за които говорим. Аз 
самият съм живял в такива 
домове до 16-17-годишната 

си възраст. Идеята е по вся-
какъв начин да подпомагаме 
дечицата на загинали наши 
колеги. Тук основната заслу-
га за популяризирането на 
нашата благотворителна 
кампания е на Бойко Борисов 
и Стен Аск, един от доайе-
ните на европейската дипло-
мация, който направи много 
за България, за положител-
ния й облик. Той беше един 
от двигателите за присъе-
диняването ни към Европа. 
Идеята беше доразвита от 
Бойко Борисов, който много 
сериозно се занимаваше с 
това, правеше го от сърце. 
Впоследствие включихме 
още хора към тази идея, по-
пулярни личности. Знаете, че 
има различни начини такива 
идеи да се популяризират... 
Ние избрахме спорта, за-
щото той е много близко и 
до децата, и до всички хора. 
Самият спорт, и в частност 
футболът, успя да събере 
много привърженици - лич-
ности, дипломати, хора от 
различни политически сили. 
Христо Стоичков например 
не беше необходимо да го 
убеждаваме, защото той е 
сериозен човек, доста хора 
го определят като дипломат 
№1 на  България! Такива хора 
в България са малко и смя-
там, че им дължим дълбоко 
уважение. 

А от бизнеса включиха 

ли се тези, които всъщ-

ност могат финансово да 

подкрепят вашите идеи?

Разбира се, и тези биз-
несмени постоянно го пра-
вят! Това са хора, които не 
искат да се шуми около тях, 
да се споменават имената 
им. Те са решили имената им 
да останат анонимни имен-
но в смисъла на благородни-
те подбуди, които ги водят. 

Така че средствата, които 
по различно време се събира-
ха, не бяха малко и те редов-
но се огласяваха – от порядъ-
ка на 400-500 хил. лева.

Които отидоха за деца-

та на загиналите полицаи?

Да, разбира се, те се раз-
пределят там, има си хора, 
които да се занимават с 
това и отговарят за това. 
Разпределят се равномерно, 
според броя на децата. Има-
ше и родителско участие в 
организацията и контрола 
по изразходването и отчи-
тането на средствата. Ако 
трябва да говорим за мен 
лично, например направих 
съпричастни националния по-
лицейски отбор с децата на 
загиналите колеги от дома 
„Калотина", многократно ги 
посещавахме, носили сме им 
подаръци, грижили сме се за 
тях.

Вие всъщност сте един 

много добър пример за 

тези деца.

Именно. Това им казвах и 
аз. Да не се отчайват от мо-
ментното си състояние, да 
гледат мене и да знаят, че 
могат да постигнат повече 
от това, което всъщност аз 
смятам, че съм постигнал с 
моята орисия или съдба, как-
то казват хората. Докато 
бях в Калотина, 13-14-годи-
шен, през лятото, по време 
на ваканциите, живеех в два 
манастира - Разбоишкия 
и Чепърлянския, помагах в 
полската работа, във всич-
ко онова, което се правеше 
там от монахините. Рабо-
тата, отношението към 
труда, към всекидневните 
трудности в тази възраст 
много ми помогнаха да се 
развия. От тези жени - мона-
хините, научих много неща, 

например  това колко е 
важно да правиш добро. 
За съжаление те вече не 
са между живите. 

Вие сте шеф на 

една от най-атрак-

т и в н и т е  с л у ж б и 

- КОС.  Българинът 

има слабост към оръ-

жията и ако може, 

всеки ще запаше три 

пищова и ще тръгне 

по улиците. Можем 

ли да направим някак-

ва оценка на нашето 

законодателство, на 

нормативната база, 

имаме ли нужда от 

нещо, което трябва 

да се променя? Или 

отговаряме на европей-

ските стандарти?

Ако трябва да съм после-
дователен, до 1990-1991 г. 
КОС се занимаваше с адми-
нистративно-контролна дей-
ност над оръжието, придоби-
то за лов и от награди. След 
този период дейността ни 
се разшири. Появиха се ох-
ранителните фирми, а малко 
по-късно започна да се дава 
оръжие и на физически лица 
за самоохрана. Много усилия 
ни костваше да се направят 
ясни правила, постоянно се 
променяха изискванията. На 
всякакво равнище. Ще дам за 
пример газовото оръжие... В 
началото то започна да се 
внася отвсякъде, по всякак-
ви канали, защото навън не 
е на разрешителен режим, 
режимът е съвсем свободен. 
Хора, които се  занимаваха 
с международен транспорт, 
с въздушен транспорт, по 
различни канали и начини 
внасяха такова оръжие. В 
един момент то започна да 
се употребява не по предназ-
начение, да се преправя на 
бойно оръжие. Въведоха раз-
решителен режим, но явно 
финансовият интерес надде-
ля и съответно го освободи-
ха. Статистиката сочи, че 
наистина става опасно. Със 
сигурност нормативната 
база ще се промени, поне ще 
се въведе регистрационен 
режим за този тип оръжие.

 
 Сега без регистрацио-

нен режим ли става?

 Да, няма регистрация. 
Отивате, купувате го, по-
казвате лична карта, от-
говаряте на условията за 
пълнолетие, записва се в 
магазина, дава ви се до-
кумент, и това е. Преди 
време направихме един 

Съдбата на децата на загиналите 
колеги от МВР е моята кауза

От няколко дни празну-
ването на 50-годишния юби-
лей на Венцислав Рангелов 
– началник на службата КОС 
(Контрол на общоопасните 
средства) към МВР се пре-
върна във водораздел на ня-
колко тези в обществото. 
Първата – морално ли е да се 
празнува, когато държавата 
поради един трагичен инци-

дент е обявила национален 
траур, втората – къде е точ-
ната мярка? И може ли някой 
с ръка на сърцето да каже, че 
той е моралният стожер на 
обществото? Третата – от-
белязване на юбилей, органи-
зиран и обявен месеци преди 
датата, спокоен разговор 
между колеги, приятели и съ-
мишленици, тиха музика в цен-
търа на София, четвъртата 
– истинската, основната за 
тържеството причина, наред 

с 50-годишния юбилей - бла-
готворителност. В нашето 
интервю по-долу ще стане 
дума за това... Но забележете 
– разговорът ни с г-н Рангелов 
беше много преди датата 29 
май, когато едно юбилейно 
тържество се превърна в на-
ционално събитие с определен 
политически привкус...  Е, сега 
да се опитаме да се върнем 40 
години назад, когато Венци е 
само едно малко момченце, ко-
ето израства по сиропитали-

щата, учи се от живия живот 
и... години по-късно, когато, 
вече като служител на МВР,  
животът и бъдещето на де-
цата на загиналите му коле-
ги става негова болка, лична 
кауза... както на приятелите 
му Христо Стоичков, Венелин 
Терзиев, Валентин Михов, Таня 
Богомилова, Борислав Михай-
лов, Даниел Боримиров, Таньо 
Киряков, Николай Гигов, Влади 
Карамфилов и много, много 
други.

Ренета Николова
Георги Сотиров

Горда съм, че съм 
участвала в това 
благотворително 
мероприятие. Както съм 
съпричастна със скръбта 
на загиналите край Ямбол, 
така съм съпричастна и 
към съдбата на децата на 
загиналите полицаи... Но 
не трябва да се използват 
имената ни за щяло и нещяло, какво платил единият, 
какво другият, дали тържеството било на гърба на 
данъкоплатеца и пр. Това просто са грозни неща!

Снимка Камен Влахов

Таня Богомилова, 
олимпийски шампион  
по плуване, Сеул '88:

 Като човек съм 
благотворител, винаги 
съм помагал на всеки, 
на когото мога. Не 
съм толкова богат, че 
да помогна на всички, 
това трябва да направи 
държавата чрез своята 
социална политика. 
Гордея се, че присъствах 
на това събитие и дадох 
своя дан. Именно в скръб трябва да правим нещо 
красиво, това е благотворителността. 

Валентин Михов, 
президент на НФЛ:

сериозен полезен ход. Обя-
вихме, че няма да се търси 
откъде е дошло газовото 
оръжие, но то трябва да 
се изкара на показ, за да 
се регистрира... Крайно 
време е това да стане с 
всякакъв вид оръжие, защо-
то българинът е сериозно 
въоръжен. От миналото са 
останали оръжия почти във 
всяка къща в провинцията, 
и особено в пограничните 
райони. Сложно е положени-
ето и в регионите, където 
имаше и има военни заводи. 
Колегите от БОП, а и от 
ДАНС работят много се-
риозно в това отношение. 
Но това си е сериозен про-
цес... А има и хора, за които 
оръжието чисто и просто 
си е реликва, има различна 
стойност от обичайната, 
и те няма как да го изкарат 
наяве. Защо? Защото из-
рично се казва, че, когато 
се регистрира едно оръжие, 
трябва да бъде доказан 
произходът му! Как да се 
разбере този произход? С 
какъв документ, като при-
мерно му е останало като 
спомен от някоя от вой-
ните, спомен от дядо му. 
Сгънат в някой парцал, це-
лият в грес, в смазка, стои 
по плевните, по таваните, 
къде ли не... Чисто и прос-
то една семейна реликва! 
Е, защо трябва да стои по 
плевните, и то незаконно, 
а не човекът спокойно да 
го предава на следващото 
поколение? Или пък наслед-
ниците го намират и се 
чудят какво да го правят, 
стреснати, защото сега 
ще излезе, че държат неза-
конно оръжие? 

А очаквате ли много 

такива?

Разбира се, че очаква-
ме. Има много такива оръ-
жия. И затова е редно да 
се случи това нещо, да се 
направи технически пре-
глед, да се види кое оръжие 
е годно и кое не. Което 
става, ако човекът, който 
го има, отговаря на изис-
кванията, да му се издаде 
разрешение, ако не за носе-
не, то поне за съхранение, 
за колекциониране, за при-
добиване по наследство. 
В закона и сега правилно е 
записано кой колкото иска 
да има оръжие, но  има пра-
во да носи едно. Да има 
условия за съхранение, за 
да осъществяваме сериоз-
но този контрол. Очаквам 
скоро и нашата дейност 
да се европеизира и да при-
добие полагащия й се ста-
тут, защото проблемите 
се наслагват и това ще се 
отрази и в европейски план.

Носите ли оръжие?

Не нося. В школата има-
хме един преподавател, 
който казваше, че има две 
неща, които, като ги изва-
диш, трябва да ги употре-
биш, и едното от тях е оръ-
жието. 

Да ви попитам какво си 

пожелавате за този хубав 

юбилей, какво искате да 

постигнете, какво да се 

случи?

Първо желая за себе си 
и за семейството си да сме 
здрави, защото, когато чо-
век е здрав, независимо къде 
и как е, материалното се 
постига. 
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За по-малко от година 
– от юли 2008 г. до май 
2009 г. благоевградската 
фирма „Монолитстрой – 
Чорбаджийски, Байкушев” 
ООД изгради жилищен 
блок в жк „Орлова чука”. 
Общинската сграда е за 
социално слаби жители 
на община Благоевград. 
Лентата бе прерязана 
официално от двамата 
заместник-кметове – 
арх. Георги Скрижовски 
и д-р Валентин Василев, 
на 1 юни. Това стана въз-
можно, след като Държав-
на приемателна комисия 
излезе с протокол (Акт 
16) за обявяване на сгра-
дата за годна за обита-
ване. 

Стойността на стро-
ителните дейности е  
1  899  060  лв.  с  ДДС.  
Осеметажният общински 
жилищен блок разполага с 
49 апартамента, от тях 
3 тристайни, 30 двустай-
ни и 16 боксониери, 2 сту-
диа, 1 стая за временно 
настаняване. Жилищата 
са в напълно завършен 
вид. Блокът е със съвре-
менна външна изолация и 
дограми, външната вра-

та е с електронно заклю-
чване, общите части са 
облепени с гранитогрес 
и теракота. Стените 
са покрити с латекс, а 
подът - с ламиниран пар-
кет. Всяко жилище има 

изграден съвременен са-
нитарен възел с пълно 
оборудване. Сградата е 
с асансьор. 

Строителен надзор 
и инвеститорски кон-
трол са осъществени от 
„Нипроконтрол” ООД – 
Благоевград. Разрешени-
ето за строеж е издадено 
на 15 май 2008 г.

На церемонията, в на-
чалото на която водос-
вет отслужи отец Андон 
Шавулев,  присъстваха 
проектантите, изпъл-
нителите, надзорната 
фирма, общински съвет-
ници. Осем многодет-
ни семейства получиха 
ключовете и заповедите 
си за настаняване от 

„Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев”  

вдигна блок за бедни в Благоевград
Общинската инвестиция е за 2 млн. лв., строителството е реализирано за по-малко от година

Елица Илчева

ОбС-Благоевград намали с 10% началната тръжна 
цена за учредяване право на строеж за изграждане на 
SРА център, хотел и подземен паркинг върху терена, 
на който е разположена старата пералня. Цената се 
намалява от 506 800  на 456 120 лв. с ДДС, след като 
не се явиха кандидати на обявените от община Бла-
гоевград две тръжни процедури през март и април 
2009 г. Тръжната процедура за учредяване на право 
на строеж, за изграждане на SРА център, хотел и 
подземен паркинг бе насрочена със заповед на кмета 
на община Благоевград, в изпълнение на решение от 
26 юни 2008 г. на Общински съвет – Благоевград. В 
регламентирания в заповедта на кмета срок не е 
закупен нито един комплект тръжна документация.

Здравният министър 
д-р Евгени Желев откри 
в Стара Загора ремон-
тирания Дом за меди-
ко-социални грижи. При 
ремонта на сградата са 
вложени около 2 млн. лв. 
Остава да бъдат усвоени 
още 170 хил. лв. за допъл-
нителен ремонт на ВиК 
системата, тъй като 
от 1974 г. сградата не е 
ремонтирана. Извършени 
са строително-монтажни 
работи на сградния фонд 
на стойност 1,440 млн. 
лв. и ремонт на отопли-
телната инсталация на 
стойност 326 хил. лв. 
Средствата по двата 
проекта са отпуснати 
от Министерството на 
здравеопазването. С при-
ключването им техноло-
гично е реновирана отоп-
лителната инсталация и 
е осигурено преминаване 
на природен газ. В резул-
тат от използването на 
природен газ през послед-
ния отоплителен сезон 
са постигнати икономии 
в размер на 326 хил. лв. 
По проекта за строител-
но-монтажни работи на 

сградния фонд е изграде-
на вътрешна среда, съот-
ветстваща на стандар-
тите за отглеждане на 
деца. Значително е пови-

шена енергийната ефек-
тивност с цялостната 
подмяна на дограмата с 
алуминиева, осъществена 
е хидроизолация на покри-

вите. Санитарните по-
мещения са реновирани, 
сградата е боядисана, 
подменени са подовите 
настилки. В момента в 
дома се отглеждат 172 
деца. 

През 2008 г. в здра-
веопазването в Старо-
загорско са инвестира-
ни 12 млн. лева, заяви 
министър Желев по вре-
ме на официалното от-
криване .  Основните 
инвестиции са за МБАЛ 
„Проф.д-р Стоян Кирко-
вич", Университетска 
болница - Стара Загора, 
и онкодиспансера. Скоро 
се очаква МБАЛ-Стара 
Загора да получи и 6 млн. 
лв. за реализирането на 
проект по оперативна 
програма към MЗ за ре-
монт на АГ комплекса. 
Пред старозагорските 
медии здравният минис-
тър припомни веруюто 
си, че окръжните и уни-
верситетските болници 

са гръбнакът на българ-
ското здравеопазване, и 
затова държавата тряб-
вало да насочи инвести-
циите си към тях. 

Министър Желев налива милиони в 
„здравни” ремонти в Стара Загора 

Тези деца заслужават да се строи, категоричен е министърът

Щастлива 

благоевградчанка 

получава заповед 

за настаняване от 

зам.-кмета Валентин 

Василев

В модерната сграда вече са настанени 42-ма социално слаби 

жители на община Благоевград

Две новоизградени площадки - спортна и дет-
ска, откриха в кв. „Освобождение” в Благоевград. 
Строителството на новите придобивки в един 
от най-младите квартали започна през септември 
2008 г. Стойността на извършените строителни 
дейности е 107 438,10 лв., а изпълнител е фирма „Ко-
ректстрой” ООД. Обезопасяването на детската 
площадка, разчертаването на спортното игрище и 
други съпътстващи строително-монтажни работи 
на стойност 9356,80 лв. извърши през тази година ЕТ 
„Мартимар – Мартин Христов”. Монтирани са двой-
на люлка, пързалка с кула и ударопоглъщаща настилка, 
спонсорирани от фирма „Агромах” ЕООД. В приета-
та от общинския съвет инвестиционна програма 
е заложен ремонт на общо 20 детски площадки, а 
предвидената за това сума е над 100 000 лв.

зам.-кмета Валентин Василев. Това 
е първият общински жилищен блок за 
социално слаби. Той е изграден изцяло 
със средства от собствени приходи на 
община Благоевград. От началото на 
тази година с промяната в Наредбата 
за реда и условията за отдаване под 
наем и продажба на общински жилища 
от 1 януари т.г. е забранена продаж-
бата им. Срокът за настаняване е 3 
години, а наемът – 0,70 лв./кв.м. 



7СТРОИТЕЛРЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕпетък, 5 юни 2009

Варненска фирма прави 
фотоволтаичен парк край Хасково 
В Гоце Делчев и Кресна е даден старт на проекти за слънчева енергия

Фирма от Варна ще 
строи индустриален фо-
товолтаичен парк край 
Хасково. Общинските 
съветници от областния 
град вече дадоха „зелена 
светлина” за проекта на 
„ЗК" АД, като гласуваха 
миналата седмица право-
то на строеж. Компания-
та вложител е клас” А” по 
Закона за насърчаване на 
инвестициите, тъй като 
крайната стойност на 
проекта може да набъб-
не до 250 млн. евро. Фо-
товолтаичната зона ще 
бъде разположена върху 
терени в землищата на 
селата Стойково, Подкре-
па и Узунджово.

Те ще бъдат предос-
тавени от община Хаско-
во, като администрация-
та трябва да окаже пълно 
съдействие на инвести-
тора по време на процеса 
на изграждане. Имотите 
представляват гори, ко-
ито са частна общин-
ска собственост. Преди 
да започне строежът, 
инвеститорът ще раз-
чисти терените за своя 

сметка, като отсечени-
ят дървен материал ще 
бъде предоставен на об-
щината. Освен това вар-
ненската фирма трябва 
да регистрира дъщерно 

дружество на терито-
рията на хасковската 
община и да плаща данъ-
ците в местната хазна. 

95% от заетите по 
изграждането на фото-

волтаичната зона ще са 
местни жители, а според 
договорките в строител-
ните работи по изпълне-
нието на проекта ще 
бъдат ангажирани хасков-
ски фирми.

Фотоволтаичен парк 
вече се строи и в Гоце 
Делчев. „Открили сме 
процедура, с която пред-
лагаме 200 дка общин-
ска земя за изграждане 
на фотоволтаичен парк", 
информира кметът Вла-
димир Москов. Според 
него изследване на БАН 

показало, че територия-
та на общината прите-
жава отлични условия за 
ефективно използване на 
слънчевата енергия. Те-
ренът се намира в земли-

щето на село Мусомище. 
Кметът на община Кре-
сна Илиян Кръстев пък 
заяви, че там също имат 
готовност да предложат 
два терена от по 50 дка 
и 100 дка на две фирми за 
фотоволтаични систе-
ми с мощност 3 МВт и 
1,5 МВт. Ще печелим от 
дяловото си участие от 
25%. При цени от 40 ев-
роцента/квтч очаквани-
те приходи за нас ще са 
към 300 хил. лв. годишно, 
каза той.

Общо 16 инвестицион-
ни намерения за изграж-
дане на фотоволтаични 
централи са постъпили в 
РИОСВ-Благоевград през 
последната година и по-
ловина, съобщиха от ин-
спекцията.

11 от проектите ще 
се реализират на те-
риторията на община 
Петрич, а по един в об-
щините Благоевград, 
Струмяни, Сандански, 
Разлог и Хаджидимово. 
Инсталираната мощност 
на соларните централи е 
от 120 кВт до 2,7 МВт. 
За два от проектите ще 
има ОВОС заради близост 
до зони по „Натура 2000".

Инвестицията във фотоволтаич-
ните електроцентрали е най-скъпа 
от всички други природни източници. 
Стойността е от 1 млн. евро за около 
150 кВт до 10-12 млн. евро за центра-
лите с мощност 2–3 МВт. Но въпреки 
това интересът е много голям.

Причината е, че слънцето е най-
сигурният източник, който ще за-
хранва централите, за разлика от 
непостоянните вятър и вода, казват 

запознати. След първоначалната до-
ста скъпа инвестиция обаче инвести-
торът ще реализира само приходи. 
Почти всички предприемачи ще кан-
дидатстват за финансиране по про-
грамите на ЕС за възобновяемите 
енергийни източници. Става въпрос за 
финансиране от порядъка на 10-15 млн. 
евро за по-големите слънчеви системи. 
Няколко от фирмите са с партньори 
от Германия и Холандия.

Военното ведомство построи 7 детски градини

Европа дава 1 млн. евро за нови селски тоалетни

Седем детски гради-
ни и четири общежития 
за деца на военнослуже-
щи ще открие военното 
министерство до края на 
юли в различни райони на 
страната. Това обяви ми-
нистърът на отбраната 
Николай Цонев в Казанлък, 
където откри първата 
забавачка. Двуетажната 
сграда, която е част от 
бившия казармен фонд, е 
предназначена за 70 деца 
на военнослужещи. До ня-
колко дни ще отвори вра-
ти и забавачка в Карлово, 
както и общежитие за 
служителите от армията 
в Казанлък. „Планираме и 
нови апартаменти и още 
детски градини като част 
от социалния план на во-
енното министерство”, 
допълни Цонев. По думи-

те му важно 
е да се га-
р а н т и р а т 
социалните 
придобивки 
за  военни -
те, защото 
армията ни 
тр я б в а  д а 
мисли само и 
единствено 
за службата, 
а не за бито-
ви проблеми. 

Не е дър-
жавнически 
подход да бъ-
дат закрити 
военнопро-
мишлените 
предприятия, 
заяви още в Казанлък ми-
нистърът на отбраната. 
„При встъпването си в 
длъжност, след като на-

правих оценка и анализ 
на дейностите, които 
извършват Министер-
ството на отбраната и 

неговите дружества, или 
както ги наричахме воен-
нопромишленият комплекс, 
бях против съществува-

нето на някои дружества. 
Това е така, тъй като те 
са заводи, които не носят 
печалба на Министер-
ството на отбраната. С 
настъпването на иконо-
мическата криза в минис-
терството направихме 
разчет, че не бива да се 
затварят тези предпри-
ятия. Затова създадохме 
условия за изпълнение на 
обществени поръчки, за да 
няма съкращения. Успяхме 
да осигурим и пълен обем 
на работа на тези пред-
приятия до края на тази 
година”, заяви министъ-
рът. Според него в близки-
те 1-2 години би трябвало 
да се запази съществува-
нето на тези заводи, а в 
следващите години да се 
работи за тяхното по-до-
бро оборудване.

МОДЕРНО 
КОНСЕРВНО 
ПРЕДПРИЯТИЕ
ще изгради в стария 

незавършен завод в Си-
меоновград димитров-
градската фирма „Ком-
фрут" ЕООД. Заводът, 
в който ще бъдат вло-
жени около 8 млн. евро, 
ще е специализиран за 
производството на 
плодови и зеленчукови 
пюрета. 

То й  щ е  бъ де  п о -
строен върху 42 дка от 
имоти на бившия завод 
„Хебър”. В бетонно хале 
на стария комбинат ще 
бъде монтирана линия 
за студено извличане на 
концентрати от плодо-
ве и зеленчуци на рено-
мираната италианска 
фирма Rossi & Catell i , 
което ще направи заво-
да в Симеоновград най-
модерното консервно 
предприятие у нас. 

ЖИЛИЩЕН 
КОМПЛЕКС ДО 
ЕЗЕРОТО ВАЯ 

к р а й  Б у р г а с  щ е 
с т р о и  д ърж а вн ото 
предприятие „Строи-
телство и възстано-
вяване" .  Инвестици-
онният проект VAYA 
Lake Garden Estate се 
изпълнява от фирмата 
инвеститор, а проек-
тната част е на „ГУСВ 
проект". Комплексът 
от 26  еднофамилни 
сгради и една апарта-
ментна ще бъде пое-
тапно изпълнен през 
следващите 3-5 години. 
Жилищният комплекс 
ще заема площ 19 832 
кв .  м .  В  него  ще се 
разполагат стилни и 
функционални жилища, 
съчетание на модерен 
дизайн и комфорт с пре-
димно светли фасади в 
топли тонове. 

В ДОБРИЧ 
ЗАПОЧВА 
РЕАЛИЗАЦИЯТА 

на  пр о ек т  з а  з а -
снемане на подземни-
те инфраструктурни 
съоръжения  в  града . 
Стойността на изпълне-
нието е 302 хил. евро, 
съобщава зам.-кметът 
Надежда Петкова. Ин-
вестициите в проекта 
за цифров кадастър са 
осигурени по линия на 
Европейското икономи-
ческо пространство. В 
него с финансова помощ 
участват Норвегия, Лих-
тенщайн и Исландия. На-
шенският проект е сред 
първите одобрени от 
общо 265 кандидатства-
ли проекта. Предстоя-
щото геодезическо за-
снемане на подземните 
мрежи на ВиК, БТК, елек-
трическите и газовите 
мрежи в Добрич ще бъде 
първото подобно у нас и 
ще продължи две години. 

Слава Апостолова

Министър Цонев обеща още нови сгради на военното ведомство

Нови тоалетни и ка-
нализация ще изгради с 
европейски пари община 
Стамболово в селата 
Поповец и Зимовина.

Парите, които ще бъ-
дат вложени, са общо 1,1 
млн. евро и са спечелени 

от общината по проект 
за опазване на околната 
среда. Това е една от 
четирите приоритетни 
области, финансирани от 
Финансовия механизъм 
на Европейското иконо-
мическо пространство 
(ЕИП).

Структурата включ-
ва  страните -членки 

на Европейския съюз, и 
Норвегия,  Исландия и 
Лихтенщайн от Европей-
ската асоциация за сво-
бодна търговия (ЕАСТ). 

Целта на  подобни 
проекти е намаляване 
на социалното и ико-
номическото неравен-
ство в страните член-
ки. „Канализирането" на 

Поповец и Зимовина ще 
благоустрои селата и 
ще ги направи привлека-
телно място за туристи 
и инвеститори, чужди и 
местни, надяват се в об-
щина Стамболово. 

С реализирането на 
проекта ще се намали 
замърсяването на окол-
ната среда чрез отвеж-

дане на отпадните води 
извън населените места 
в обща модулна пречис-
твателна станция за 
отпадни води, което ще 
ликвидира опасностите 
от замърсяване на под-
земните води, почвите, 
водните обекти и ще 
запази местната флора 
и фауна. 

Милена Апостолова 
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Златоград е най-юж-
ният български град. Раз-
положен на предела между 
Централните и Източни-
те Родопи, градът се на-
мира в живописната доли-
на на река Върбица. 

Община Златоград 
предлага чудесни въз-
можности за развитие 
на селски и екотуризъм. 
В сърцето на Родопите и 
с очи, вперени в недалеч-
ното Бяло море, градът 
впечатлява с природни 
и исторически забеле-
жителности. Районът 
показва биологично раз-
нообразие и автентични 
природни местообитания 
за редица защитени рас-
тения и животни.

„Родопското цвете”, 
както ласкаво местните 
наричат града си, е дома-
кин на какви ли не меропри-
ятия, сред които и ежего-
ден туристически събор 
за хора с увреждания. 

Тукашните  хора се 
борят за запазването на 
своите богатства. Ра-
йонът е чист, красив и с 
неповторима атмосфера. 

Биоразнообразието на 
златоградския край включ-
ва диви орхидеи, пролетно 
ботурче, джела, планинско 
кокиче, родопско подруми-
че, редки птици, влечуги 
и земноводни. Районът е 
богат с термални водоиз-
точници. Най-значимите 
находища на гореща мине-
рална вода са в Ерморечи-
ето, а температурата на 
водата е между 80 и 100°С.

Но не само природата 
прави Златоград притега-
телен център за българи 
и чужденци - исторически 
данни сочат, че по тези 
места от хилядолетия 
кипи живот. Археологи-
ческите и културните 
паметници са свързани с 
чудните местни предания, 
но и с грижата на днеш-
ните златоградчани. Ав-
тентичните традиции и 
обичаи могат да се видят 
съхранени на много места 
в родопския град.

„В този смисъл наши-
ят град е „еко” откъдето 
и да го погледнеш”, смее се 
Катя Кънева, собственик 
на един от местните еко-
хотели. Тя смята, че еко-

логични са дори местните 
занаяти, с които гостите 
могат да се запознаят в 
уникалния етнографски 
ареален комплекс. 

Повече от сто памет-
ника на културата са за-
пазени тук, но това далеч 
не е всичко. Най-големият 
компактен архитектурен 
резерват в Родопите от 
възрожденския период ще 
се разраства, защото та-
кова е желанието на мест-
ните хора. 

Старите къщи впе-
чатляват със съчетание 
на архитектурните си 
елементи. Едва ли някой 
е подозирал мекотата и 
силата на камъка... Зла-
тоградските къщи са и 
от планински камък, и от 
кирпич, и от дърво. Те са 
масивни, най-често три-
етажни и варосани в ос-
лепително бяло. Някога 
„златният град” е бил на-
ричан Беловидово. 

Етнографският ареал-
ен комплекс е гордостта 

на Златоград. Той се на-
мира в т.нар. Стар град 
- на южния бряг на река 
Върбица. Комплексът е 
един от 100-те национал-
ни туристически обекта в 
България, но и да не беше 
включен в специалната 
селекция, всеки, който 
пропусне да го посети, 
би изгубил много... В него 
може да се видят истори-
ко-етнографска музейна 
експозиция, демонстрация 
на традиционни занаяти 
и действащи водни съо-
ръжения – воденица кара-
джейка, валявица, тепави-

ца. 
Комплексът посреща 

и настанява гости в ня-
кои от къщите си и же-
лаещите да попаднат в 
родопското тайнство на 
вековния град наистина са 
много. 

Разходката из Етног-
рафския ареален комплекс 
пренася посетителите в 
атмосферата на XIX век. 
А тръгне ли се по тес-
ните калдъръмени улици, 
може да се наблюдава как 
работят местните зана-
ятчии, които са избрали 
да съхранят традицион-

ните занаяти 
така, както са 
съществували 
преди 150 го-
дини. Грънчари, 
резбари, тер-
зии,  гайтан-
джии, ножари 
с радост по-
казват своите 
майсторлъци 
пред насъбра-
лите се турис-
ти. 

Златоград е 
съществувал и 
във времената 
на  траките, 

римляните, по времето на 
ранна Византия и по вре-
ме на трите български 
държави. 

По  отношение  на 
културно-историческо-
то наследство община 
Златоград е също ат-
рактивна туристическа 
дестинация. Златоград 
е селище с богата кул-
тура и многовековна ис-
тория. На територията 
му се намира най-ста-
рата църква в Родопите 
– „Успение Богородично" 
– построена през 1834 
г., и килийното училище, 

поставило началото на 
просветно-образовател-
ното дело в Родопите. 
Тук е открит и най-ста-
рият писмен паметник 
от родопското Възраж-
дане – „Златоградски 

писмовник" – от 1852 г. 
За българските етногра-
фи, историци и филолози 
Златоград е средище на 
най-старите традиции 
на материалната кул-
тура и бита на нашия 
народ.

О т  г р ад а  и  о кол -
ностите му започват 
много екопътеки и вело-
алеи, по чиито маршрути 
посетителите могат да 
се насладят на природата 
и да разгледат различни 
исторически, културни и 
архитектурни обекти от 
местно и национално зна-
чение. Регионът разпола-
га и с off road трасета за 
любителите на екстремни 
преживявания. 

Златоград е средище 
на екотуризма в своя ра-
йон. Пешеходните преходи 
в региона са по маркирани 
екопътеки с планински во-
дач, а местните туристи-
чески бюра организират 
екскурзии до туристиче-
ски обекти с национално и 
регионално значение. 

Една от екопътеките 
проследява легендата за 
Дельо хайдутин. Друга 
екопътека се нарича „Све-
та Неделя” и води до едно-
именния параклис – свети-
цата е много почитана в 
Родопите. От връх Света 
Неделя при хубаво време 
се вижда Бяло море и ос-
тров Самотраки. 

Природният феномен 
„Гъбата” край село Бен-
ковски е образуван в ре-
зултат от изветрянето 
на скалите. До него води 
друг екомаршрут. 

Атракция за туристи-
те е и фермата за щрауси 
в село Старцево, на 9 км 
от Златоград. Посети-
телите могат да научат 

интересни факти за пти-
ците, както и да опитат 
специалитети от щрау-
сово месо или яйца. Освен 
щрауси край Старцево 
може да се види голямото 
древно езическо светили-
ще, посветено на Слънце-
то. 

Екопътека „Еко-ехо" 
отвежда до високопланин-
ската вила „Белотекс”, а 
пътеката „Планинска пре-
гръдка” преминава край 
много белокаменни чешми, 
параклиса „Свети Атанас” 
и завършва пред руините 
на римска крепост. 

Велоалеята „Връх св. 
Атанас" е с дължина 3 
км. Започва от ул.„Горски 
пътник“ в Златоград, пре-
минава по открит горски 
път, покрай красиви мест-
ности и вековни гори, през 
параклиса „Свети Атанас" 
и завършва при връх „Све-
ти Атанас". 

Другата алея за лю-
бителите на велосипеда 
е „Язовир Златоград". Тя 
има дължина 2 км. Започва 
от ул. „Беловидово" в Зла-
тоград, в близост до Рим-
ския мост (паметник на 
културата), и преминава 
изцяло по път с асфалто-
бетонна настилка. По ця-
лото трасе са монтирани 
указателни табели и стъл-
бове със стрелки. 

Най-голямото трасе 
за велосипедисти е алея-
та „Златоград - Св. Неде-
ля–Старцево–Тракийско 
светилище „Белите камъ-
ни". Тя е дълга 8 км и про-
дължава до с. Старцево и 
тракийското светилище 
„Белите камъни”. 

Риболовният туризъм 
също предлага много въз-
можности – комплекс „Ягне-
во”, язовир „Ивайловград” и 
река Върбица. 

Д р у г и  и н т е р е с н и 
о б е к т и  с а  ц ъ ркват а 
„Св. Георги", параклисът 
„Свети Атанас" ,  цър-
ковно-манастирска кре-
пост на връх Св. Неделя, 
тракийски светилища и 
гробници на царе край с. 
Бенковски.

Традиция за Златоград 
е трансграничният фол-
клорен събор на връх 
Костадин. Той има за цел 
да засили културното 
сътрудничество между 
България и Гърция и да 
спомогне за съхраняване-
то на общите културни 
традиции. 

Градът на Дельо хайдутин е 
пионер в екотуризма 

Дария Захариева
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ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН 
РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ
01.06.2009 г.

ДО

ВСИЧКИ СТРОИТЕЛИ,

ВПИСАНИ В ЦЕНТРАЛНИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

 ОТВОРЕНО ПИСМО

Относно: Процедура 
„Годишно потвърждаване” 
на обстоятелствата, 
станали основание за 
вписване

 Уважаеми строите-

ли на съвременна Бълга-

рия,

На първо място бихме 
искали да изразим наше-
то уважение към вас и 
към вашите отговорно-
сти за създаването на 
материалната култура 
на обществото ни и да 
благодарим за вашето 
разбиране и усилия в про-
цеса на създаването на 
Централния професиона-
лен регистър на строи-
телите в България.

Обръщаме се към вас 
с настоящото отворе-
но писмо по повод и във 
връзка с реализацията 
на процедурата „Годишно 
потвърждаване”, която 
е ежегодна и абсолютно 
задължителна за все-
ки вписан в Регистъра 
строител (без значение 
дали е член, или не е член 
на Камарата на строите-
лите).

Основните изисквания 

на закона за Камарата на 
строителите и правилни-
ка за Регистъра за осигу-
ряване непрекъснато във 
времето присъствие на 
един строител в Регис-
търа се изразяват в:

� еднократно - пър-
воначална процедура по 
вписването на един стро-
ител в Регистъра.

� ежегодно - повтаря-
ща се процедура (със срок 
30.06. за всяка календарна 
година) на „Годишно пот-
върждаване” на обстоя-
телствата, станали ос-
нование за вписване.

Няма да ви цитираме 
членове, алинеи, точки от 
Закона, Правилника и съ-
пътстващата норматив-
на уредба на Регистъра 
за ежегодно повтаряща-
та се процедура, а напра-
во ще ви информираме 
за изключително важни 
за вас самите действия, 
които е необходимо да из-
вършите незабавно:

1. Всеки вписан в ЦПРС 
строител да погледне в 
последно издадения му 
талон (към удостовере-
нията за вписване) ука-
зания срок на валидност 
на талона.

2. Ако в последно из-
дадения контролен та-
лон срокът на валидност 
е 30.09.2009 г., то това 
означава, че процедурата 
„Годишно потвърждаване” 
е абсолютно задължител-
на за вас през настояща-
та година. 

3. Ако сте случай, по-
сочен в горната точка, 
то незабавно предприе-
мете действия за про-
веждане на процедура 
„Годишно потвърждава-
не”, срокът за която е 
30.06.2009 г.

4. Всички указания и 
изисквания за тази про-
цедура са дадени в сайта 
на Регистъра, а ако е не-
обходима някаква помощ, 
може да я потърсите от 
експертите в областни-
те представителства.

Допълнително бихме 

желали да ви информира-

ме за следното:

1. Единствено въз-
можното законово реше-
ние, което може да вземе 
Комисията за вписан в 
ЦПРС строител, който не 
е подал заявление за „Го-
дишно потвърждаване”, е 
неговото заличаване от 
ЦПРС.

2. Ако вписан в ЦПРС 
строител бъде заличен 
от Регистъра, то той 
може да подаде заявле-
ние за ново вписване след 
една година от датата 
на заличаване.

При първата реализа-
ция на процедурата „Го-
дишно потвърждаване” 
160 строители бяха зали-
чени от ЦПРС и основна-
та причина за това беше 
неподаване на необходи-
мите заявления за реали-
зация на процедурата.

В заключение бихме 
искали още един път да 
изразим нашето уваже-
ние към вас и да помолим 
въпреки неизбежните 
всекидневни трудности, 
произтичащи от общото 
състояние на отрасъла, 
да отделите малко време 
и усилия за изпълнение на 
задължителната за вас 
процедура, с което ще 
окажете неоценима по-
мощ на вас самите и на 
Комисията да вземе нуж-
ното за вас решение.

С уважение и в израз 

на грижа към вас, от 

името на Комисията и 

нейния председател доц. 

д-р. инж. Георги Линков

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми строители,

За по-добра комуникация между Централ-
ния професионален регистър на строите-
ля (ЦПРС) към Камарата на строителите в 
България и вас, на сървър на ЦПРС за всеки 
регистриран строител се създава електрон-
на поща. На този e-mail вие ще получавате 
съобщения, информация и указания на Коми-
сията, свързани с разпоредбите на Закона за 
Камарата на строителите и поддържането 
на вашата регистрация в ЦПРС.

Пощенската ви кутия ще се поддържа на 
http://mail.ksb.bg

Потребителското име (user name) е ваши-
ят ЕИК по Булстат, а паролата (password) е 
ЕГН на представляващия, който е изписан на 
удостоверението за вписване. За строители-
те, на които представляващият е чуждестра-
нен гражданин, потребителското име и паро-
лата съвпадат, т.е. това е ЕИК по Булстат. 

С цел избягване на недоразумения ще по-
лучавате служебната поща винаги от един и 
същ адрес: register_ksb@ksb.bg.

Препоръчваме паролата, която използвате 
при първоначалния достъп, да бъде сменена 
с друга, която съдържа комбинация от мини-
мум 6 символа - цифри и букви на латиница. В 
случай че бъде забравена, след обаждане на 
телефон 02/806 29 80 ще бъде възстановена 
първата парола, т.е. ЕГН на представлява-
щия, след което отново можете да я смените. 

С уважение,
Централно звено регистър

С П Р А В К А 
за новорегистрираните безработни лица  в сектор „Строителство“ 

през  I тримесечие на 2009 г. в Дирекции „Бюро по труда“ - по области / 
наблюдение   на направление  „Анализи и прогнози“

Дирекции „Бюро по труда“
I тримесечие 

2009 г.

Бургас 72 бр.

Бургаска област 126 бр.

Варна 368 бр.

Варненска област 415 бр.

Русе 72 бр.

Русенска област 100 бр.

София 411 бр.

Софийска област 193 бр.

Пловдив 60 бр.

Пловдивска, Пазарджишка и Смолянска област 433 бр.

Благоевград 55 бр.

Благоевградска област 573 бр.

Плевен 131 бр.

Плевенска област 337 бр.

„Главболгарстрой“ ще завърши 
предсрочно сграда на Главна 
дирекция „Досъдебно производство“

С т р о и т е л и т е  о т  
„Главболгарстрой” пока-
заха на министър Миха-
ил Миков най-модерните 
арестни помещения в 
България и обещаха да са 
готови за откриването на 
сградата до края на този 
месец. До 30 юни разслед-
ващите полицаи ще могат 
да се нанесат в новата 
сграда на Главна дирекция 
„Досъдебно производство” 
– стана ясно при посеще-
нието на министър Ми-
хаил Миков на обект 314, 
където „Главболгарстрой” 
изпълнява поръчката на 
МВР за 20 млн. лева. Ос-
вен изцяло новата сграда 
на Главна дирекция „До-
съдебно производство” 
строителите довършват 
и стар строеж, в който 
ще се нанесе Главна дирек-
ция „Криминална полиция”.

При обиколката си на 
строежа министър Ми-
ков отбеляза високото 
качество на работата 
въпреки „невъзможните 
срокове”, поставени пред 

фирмата изпълнител. Спе-
циално внимание вътреш-
ният министър отдели на 
арестните помещения, 
които са най-модерните 
в България и изпълнени 
изцяло по европейските 
стандарти за безопас-
ност и спазване на права-
та на задържаните. Един 
от любопитните факти 
– цената на тоалетните 
чинии в помещенията за 
арестанти е 2700 евро. Те 
са произведени от специа-
лен материал, така че да 
не могат да се чупят, и по 
този начин арестантите 

се предпаз-
ват от въз-
можността 
да се само-
наранят. По 
този повод 
беше заяве-
но, че ремон-
т и р а н и  по 
европейски 
стандарти 
през послед-
ните месеци 
са и арести-

те в Горна Оряховица, Ви-
дин, Белоградчик и Кула.

Михаил Миков изрази 
съжаление, че има извест-
но забавяне на строител-
ните работи по новите 
сгради на Второ и Трето 
РУ в София, и поиска да 
се срещне с фирмите, ан-
гажирани с тези проекти 
на МВР. В същото време 
беше впечатлен от обе-
щанието на „Главболгар-
строй” чрез своя клон във 
Варна да построят само 
за 135 дни ново полицейско 
управление в морската 
столица
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Софийските строители 
отчитат успешна година

Ситуацията в стро-
ителния бранш през от-
четния период, рязкото 
намаление на разрешител-
ните за нови обекти, не-
добре регламентираните 
правила за работа, както 
и поведението на банки-
те в един особен период 
за строителния отрасъл 
бяха сред основните про-
блеми, които дискутираха 
на своето Годишно отчет-
но събрание делегатите 
от софийското Област-
но представителство на 
КСБ. Управители и мени-
джъри на крупни строи-
телни фирми се обединиха 
около идеята, че един от 
добрите изходи от криза-
та ще бъдат инфраструк-
турните обекти, голяма 
част от които още не са 
стартирали, а най-добро-
то строително време от-
давна започна…

В този смисъл за ни-
кого не беше изненада, че 
председателят на събра-
нието инж. Александър 
Витков - зам.-председа-
тел на Областния съвет, 
отложи с 1 час започване-
то на заседанието поради 
липса на кворум. Заети 
хора… Затова пък след ис-
тинския старт на форума 
на столичните строите-
ли и след като председа-
телят инж. Светослав 
Глосов представи гости-
те - зам.-председателя 
на Камарата на строите-
лите в България Венелин 
Терзиев, инж. Мирон Сто-
янов – председател на 
Контролния съвет на КСБ, 
инж. Иоанис Партениотис 
– председател на федера-
ция „Строителство, ин-
дустрия и водоснабдява-
не – „Подкрепа”, инж. д-р 
Георги Годинячки – ректор 
на Висшето строително 
училище „Любен Караве-
лов”, доц. д-р инж. 
Чавдар Дончев 
– зам.-декан на 
Университета 
по архитектура, 
строителство 
и геодезия, съ-
бранието запо-
чна истинската 
с и  р аб о т а .  С 
особено внима-
ние беше изслу-
шан  докладът 
за  дейността 
на Областното 
представител-
ство-София на 
инж. Глосов. Той 
информира ко-
легите  си  от 
бизнеса за рабо-
тата на експер-
тите от Цен-
тралния професионален 
регистър, които до този 
момент са се срещнали, 
консултирали и при изряд-
ни документи са вписали 
в Регистъра 1582 фирми 
от София и Софийска об-

ласт. Други около 
950 фирми са се 
регистрирали в 
сайта и попълват 
заявления за впис-
ване.

И н ж .  Гл о с о в 
обърна внимание, 
че много от вписа-
ните фирми не зна-
ят, че всяка година 
трябва да правят 
годишно потвърж-
дение с актуализа-
ция на данните за  
предходната фи-
нансова  година 
(б.р. На стр. 9 е 
публикувано От-
крито писмо на 
доц. инж. Лилков 
и колегите му от 
ЦПРС в този дух…) 
В сле д с твие  н а 
ненавременното 

годишно потвърждение, 
коментира инж. Глосов, от 
регистъра са отпаднали 
около 100 фирми от сто-
лицата и областта.

 В доклада на председа-
теля на Областния съвет 

на  ОП-Софи я 
сериозно място 
беше отделено 
на финансовото 
състояние на 
представител-
ството, като 
констатация-
та, която се по-
твърди при раз-
ясненията на 
зам.-председа-
теля инж. Кирил 
Николов и после 
при разисквани-
ята, беше, че 
средствата са 
се изразходва-
ли икономично 
и целесъобраз-
но. Събранието 

продължи, като предсе-
дателят на Контролния 
съвет инж. Иван Семов 
представи доклада на Кон-
тролния съвет за 2008 г.

По време на дебати-
те пролича истинският 

качествен ка-
п а ц и т е т  н а 
мениджърите 
от софийското 
Областно пред-
ставителство. 
Калин Балкан-
ски от „Балкан-
ски 2000” ООД 
например поис-
ка да провоки-
ра колегите си 
да помислят в 
две направле-
ния. Първото, 
следствие на 
негови наблю-
дения на стро-
ителната прак-
тика в Европа, 
беше свързано 
с категоризи-
рането на фир-
мите... И дали 
б р а н ш о в а т а 
о р г а н и з а ц и я 
трябва  са ма 
да си определя 
фирмите? 

„ В  н а ш и я 
бизнес -  про-
д ъ л ж и  и н ж . 
Б а л к а н с к и  - 

достатъчно много преч-
ки и препятствия поставя 
Законът за обществени-
те поръчки – тръжните 
условия са достатъчно 

сложни. И пазарната ико-
номика създава своите 
правила.”

Второто направление, 
по което разви своята 
теза инж. Балкански, бе 
за таксите и практиката 
в Германия. „Дали на този 
форум ще вземем някакво 
решение, което да прово-
кира размисли, зависи от 
нас, от тези, които сме в 
залата!”, завърши автори-
тетният мениджър.

В дискусията се вклю-
чи и зам.-председателят 
на КСБ Венелин Терзиев: 
„Такъв диалог, какъвто 
предлага колегата Балкан-
ски, е крайно наболял, тъй 
като се намираме в усло-
вия на криза, и липсата на 
финансов ресурс при всеки 
един от нас е голяма, но 
искам да обърна внимание 
- регистрацията в една 
търговска камара е едно 
нещо, а обслужването на 
регистъра, такъв, какъв-
то сме го създали, е нещо 
съвсем друго!” 

В. Терзиев обърна вни-
мание на международната 

дейност като възможен 
изход от икономическата 
и финансова криза. Той 
даде пример с деловите 
разговори, които област-

ното ръководство води с 
иракски партньори. Зам.-
председателят на КСБ 
анализира финансовите 
резултати, като обърна 
внимание, че се нарушава 
една традиция - това, ко-
ето се харчи за семинари, 
да се покрива от презен-
тациите!.

Основните моменти 
от плана за работа на 
Областното представи-
телство през следващия 
отчетен период разясни 
инж. Станков. Има две ос-
новни направления – нор-
мативната база, където 
работна група да участва 
в обсъжданията, засягащи 
нормативната уредба у 
нас. Семинарната форма 
да продължи с традицията 
на семинарното обучение 
поне един път на триме-
сечие. 

Членът на УС на КСБ 
инж. Михаил Петров пред-
ложи в. „Строител” да 
публикува на страници-
те си новите стандарти, 
новите материали, кои-
то постъпват на пазара, 
информация за новите 
технологии. Има доста 
фирми, които работят и 
инвестират в развитие-
то на техники и техноло-
гии… Инж. Петров обърна 
внимание и на особено 
важния проблем с възпи-
таването на нови работ-
ници. „Младите не искат 
да ходят на строежа, не 
искат да се качат на ку-
локрана, искат да правят 
всичко на компютъра, да 
се ровят в интернет и 
т.н. Наш дълг е да ги на-
караме да заобичат про-
фесията на строителя”, 
завърши той.

Дискусията засегна 
и вестник „Строител”. 
Столичните строители 
се обединиха около идеята 
вестникът да бъде пръв 
помощник на строителни-
те фирми. Това означава, 
че нормативните доку-
менти, които ръководят 
строителството, трябва 
да започнат да се помест-
ват на страниците, и то 
с коментари от водещи 
специалисти. 

 

Георги Стоянов Инж. Светослав Глосов

Инж. Калин Балкански

Инж. Иван 

Семов

Инж. Мирон Стоянов, инж. Пламен Пергелов и Венелин Терзиев

Снимки авторът
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Работа на по-високо 
интелектуално ниво

Това, че журналистите понякога първи научават новини-
те и са призвани да информират хората за тях, си е при-
вилегия на занаята, както и да го погледнеш… Така беше и 
в случая със старозагорската фирма „Строител ВД” ООД, 
като за изненадата от новината няма да говорим! 

 Е, строителната фирма на инж. Веселин Драгов получа-
ва оферта от Инвестиционния фонд на шейха на държавата 
Катар да строи обекти в емирството – болници, училища и 
други от амбициозния инфраструктурен план на богатата 
с петрол държава. Инж. Драгов преценява, че фирмата му 
още не е готова за този скок. И отказва! Така започваме 
разговора със собственика на една от най-мощните стро-

ителни фирми в страната. Разговор за днешния ден и за 
перспективите… За утрешния ден инж. Драгов е лакони-
чен: „Подготвяме се, създадохме група преводачи, някои от 
техниците ни знаят или изучават активно английски език, 
за новоназначените колеги – предимство е владеенето на 
чужд език.” 

Историята започва от създадения авторитет на вече 
сериозната на германския пазар строителна фирма. Нем-
ците по достойнство оценяват работата на строителите 
на инж. Драгов в Германия. И тамошните колеги организи-
рат срещите с представителите на Инвестиционния фонд 
на Катар. Звучи съвсем… обикновено!

Необикновената иначе 
случка идва при инж. Дра-
гов след 20 години рабо-
та в строителния бранш, 
от есента на 1989 г.! В 
началото работа по про-
ектирането, по изгражда-
нето на малки обекти, на 
по-сериозни… Към днешна 
дата старозагорската 
„Строител ВД” изпълнява 
строително-монтажни 
работи на обекти с обеми 
докъм 100 милиона лева! И 
това става в една фирма, 
където на трудов договор 
работят около 700 души. 
Те, заедно с колегите си 
от дъщерното дружество 
за производство и монтаж 
на метални конструкции, 
общо са над 800 души. С 
други думи, от добрата 
работа на мениджъра на 
„Строител ВД” зависят 
топлият хляб и хубавото 
сирене на над 800 семей-
ства! Затова по-късно в 
разговора ни инж. Драгов 
ще каже, че неговият, а и 
на съпругата му, която е 
икономическият директор 
в дружеството, работен 
ден започва в 6 часа. Кога 
приключва? Приключва… 

Инж. Драгов:

В условията на криза 

нашата фирма, според 

мен, е нещо уникално! 

Защо? Ами преценявай-

те сами - за миналата 

година имаме ръст спря-

мо предходната 500%, а 

тази година, при реал-

ното задълбочаване на 

кризата, нарастването 

е 300% спрямо 2008 г. За 

специалистите е ясно, че 

това в натурални показа-

тели е много повече, тъй 

като базата за сравнение 

е нараснала. Тази година 

(година на кризата!) оч-

акваме приходи за около 

100 млн. лв. и добрият 

икономически ръст личи 

от месеците от начало-

то на тази година.

Като вижда смаяното 
ми изражение, мениджърът 
на „Строител ВД” разменя 
информация със съпругата 
си, с която са в един пове-
че от делови кабинет, а на 
мен ми предоставят ста-
тистиката за развитието 

на фирмата от последните 
години. Официалните дан-
ни са си сериозна работа, 
както и да ги погледнеш, 
особено ако имаш и набито 
око за тази работа. Споде-
лете опит, приканвам инж. 
Драгов…

Инж. Драгов:

Опит? Опитът ни 

е много елементарен. 

България се развива или 

копира развитието, или 

живее както някои от 

останалите европейски 

държави - Испания, Лит-

ва, Латвия, и един средно-

интелигентен ръководи-

тел, ако гледа и анализира 

ситуацията там, може да 

си направи изводите. За 

себе си и за бизнеса. Ние 

в строителния бранш се 

преориентирахме още 

преди 2 години! Преми-

нахме от жилищно стро-

ителство основно в про-

мишленото. Насочихме 

се към изпълнението на 

крупни инфраструктур-

ни обекти. Разбира се, 

за да бъдем конкуренто-

способни, ние дълго се 

подготвяхме за печелене 

на такива търгове и за 

тяхното изпълнение след 

това - с персонал, с ма-

шини, оборудване и т.н. В 

момента имаме сключени 

договори за строително-

монтажни работи за над 

150 млн. лв., които ще ре-

ализираме тази и следва-

щата година. 

В  момента водим 

разговори за работа на 

обекти за над 300 млн. 

лв.! Един от тях, за над 

100 млн., е пред финализи-

ране. Имаме ка-

пацитет, сега 

и з ли з ам е  о т 

грубия стро-

еж на един от 

големите ни 

обекти – „Гале-

рия Ст. Заго-

ра”, и стотина 

работници и 

необходимата 

т ех н и ка  мо -

жем веднага да 

прехвърлим на 

новия обект, 

без  да се  за-

трудним. 

В кафе па-
узата става ясно,  че 
„Строител ВД” работи на 
обекти в цялата страна. 
Един голям обект, който 
строителите на Драгов 
изпълняват, е в Разград – 
сградата на Териториал-
ната областна дирекция 
на МВР, с ориентировъчна 
стойност за над 20 млн. 
лв. Освен това завършват 
работата по изграждане-
то на фабрика на „Кен” 
– завод за кренвирши, ра-
ботят на крупен обект в 
Казанлък с руска инвести-
ция. Там, на нова фабрика 
за сейфове, вече завърш-
ват един етап, руският 
инвеститор е осигурил до-
говор за друг… „И така - в 
разговора се включва г-жа 
Драгова, - обекти от 200 
хиляди до над милион има-
ме още над 20 в област 
Стара Загора, в Разград, 
Пловдив, в София.“

Инж. Драгов:

Говорим си с икономи-

ческия директор, че на-

шата фирма може да се 

разглежда като памет-

ник на кризата! В смисъл 

че кризата ни помага да 

се стегнем, да се моби-

лизираме. Сега ние имаме 

много работа, затрудне-

нията са при малките 

фирми с по 10-20 души, за-

щото те не могат да по-

емат големи обекти, а и 

няма кой да ги допусне до 

тях. Кризата дисципли-

нира работната ръка, 

подобрява качеството, 

а при нас създава и нови 

работни места! Странно 

ли звучи?

В тези месеци посто-

янно назначаваме нови 

работници, за да можем 

да изпълним договорени-

те обеми. Увеличаваме 

производителността на 

труда, а това ни позво-

лява да даваме и по-до-

бри заплати. Високата 

производителност идва 

от подобряване квалифи-

кацията на хората и от 

техническата ни обезпе-

ченост, от нейното ка-

чество. Диалектика.

Ето, само през мина-

лата година закупихме за 

над 10 млн. евро машини, 

тази година се въздържа-

ме, но около 4 млн. евро 

отново ще заделим. Час-

тично на лизинг, другите 

- с наши пари… Прите-

жаваме уникална бетон-

помпа с дължина на стре-

лата 61 м, в Европа има 

само четири такива, на-

шата е петата. Ние се 

подготвяме за сериозни 

задачи извън територия-

та на България, като ос-

новната ни техника – над 

60 тежки машини, всяка 

в своя сегмент – най-до-

брото в света! Нашето 

бетоново стопанство и 

техниката около него е 

най-доброто, качени на 

камиони „Мерцедес”, са-

мосвалната ни техника 

е „Мерцедес”, багерите 

– „Катерпилър”, валяци-

те – „Бомаг”, автокрано-

вете – американски. Този 

месец пристига и 100-то-

нен кран „Гроф”, също 

уникална машина, с 68 м 

стрела, кофражи – само 

най-доброто, електри-

ческите инструменти – 

„Хилти”… Не правим ком-

промис с качеството на 

инструментите. Затова 

и печелим търгове, прос-

то нямаме конкуренти.

Когато стана дума за 
финансовата криза, инж. 
Драгов не крие позицията 
си - банките са враг №1… 
Не са коректни, използват 
ситуацията, за да извиват 
ръцете на строители-
те, за да печелят повече. 
Доста фирми се нуждаят 
от кредити, банките вди-
гат обезпеченията, те 
стигат докъм 300%, на 
всичко отгоре завишават 
и лихвените проценти… 
Е, „Строител ВД” налага 
своя собствена политика 
към такива банки! Прос-
то спира да работи с тях, 
ориентира се към нови фи-
нансови институции, съз-
дава контакти в чужбина, 
осигурява кредитен ресурс 
от швейцарска кредитна 
група… Просто в тази 
старозагорска фирма ра-
ботят на по-високо инте-
лектуално ниво. Говорихме 
за политиката на уж бъл-
гарските банки. Кой губи в 
случая?

Инж. Драгов:

Ние сами си решаваме 

проблемите! 

Основното е работа-

та – тук съм от 6, вечер 

докъм 9-10 часа. Следя 

пряко фирмата, ръководя 

и контролирам плътно, и 

не съм само собственик и 

управител, а изпълнявам 

функциите и на гл. инже-

нер, ръководя движение-

то на бригадите, на меха-

низацията, снабдяването, 

всичко минава през мен. 

Без моя подпис във фир-

мата не се купува нищо, 

сериозна е и финансовата 

политика на икономиче-

ския директор. Затова и 

фирмата е една много до-

бре сработена машина, с 

перфектна организация, с 

дисциплина и в офиса, и на 

строителните обекти.

На изпроводяк, като 
разглеждаме от високото, 
там, където е офисът на 
компанията, над града, в 
един построен от тях са-
мите комплекс от т.нар. 
затворен тип и вече приел 
първите си новодомци, нау-
чавам от сътрудниците на 
инж. Драгов, че фирмата е 
изпълнила и над 30 обек-
та в бивша Югославия, а 
в Германия – над 60 стро-
ежа като подизпълнители 
по действащото герман-
ско законодателство. В 
Германия авторитетът е 
и причината за офертата 
от Катар, за която споме-
нахме в началото. Немци-
те просто ценят опита 
и работата на строите-
лите от Стара Загора, 
мениджърските умения на 
Веселин Драгов.

Инж. Драгов:

За мен фирма със со-

лидна материална база, 

която се е ориентирала 

към промишленото стро-

ителство, няма да има 

проблеми с намирането 

на работа. Отшумя мода-

та на курортното стро-

ителство, на понятието 

„инвеститор-строител”. 

Както беше в началото 

на промените – всички се 

втурнаха към турските 

фурни, после към гараж-

ните магазинчета, всеки 

да става търговец, после 

– всеки да става строи-

тел... Е, животът си има 

правила и закони!

Според управителя на 
„Строител ВД” кризата не 
се отразява пряко на строи-
телите, затова той запазва 
цените отпреди началото 
на финансовите проблеми. 
Дали е прав, бъдещето ще 
покаже. Но стратегическо-
то мислене на мениджъра 
инж. Веселин Драгов показ-
ва възможности, с които 
само най-добрите от стро-
ителния бранш могат да се 
похвалят.

Георги Сотиров
Снимки авторът

Инж.  

Веселин 

Драгов

Яна Драгова
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КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО – РУСЕ

София, София, защо не си Русе?

Русе символично е на-
ричан „врата към Европа” 
за България. През тази 
врата в годините преди 
Освобождението са „ми-
навали” европейският дух 
и модерните влияния във 
всички области на поли-
тическия и икономиче-
ския живот. Българските 
търговци, които пътували 
нагоре по голямата река, 

връщали и пренасяли у нас 
всички ренесансови идеи 
– и в архитектурата, и в 
културата.

 В Русе е живяла и 
живее истинската бур-
жоазия .  Фасадите на 
сградите в центъра на 
града се поддържат и 
реставрират. Личи от-
ношение и отговорност 
към наследството и ис-

торията. В Русе е изгра-
дена първата в България 
железопътна линия, има 
и летище, а заедно с раз-
витото корабоплаване в 
града и относителната 
му близост до морето ду-
навската столица има по-
тенциала да се превърне в 
успешен пример за развит 
интермодален транспорт. 
Символът на града е Па-

метникът на свободата, 
чийто автор е известни-
ят италиански скулптор 
Арналдо Цоки. 

Свободата е осъзна-
та потребност за хората 
тук... Придружена с опре-
делени задължения за съх-
раняване на една култура, 
тя ще остане във векове-
те. Културата на съзида-
нието...

България отдавна е в Европа. Десетилетия преди официално-
то приемане на страната ни в Европейския съюз, град Русе 
вече има облика на истински европейски град. Някои го нари-
чат българската Виена. И, да, градът определено впечатлява с 
архитектурата си, впечатлява и с усилията за нейното запаз-
ване. Както преди повече от сто години, така и днес красиви-
ят облик на града е въпрос на политика. Според Правилника за 
строежи на сгради в Русе от 1893 г. „Всички фасади на сгради 
по главните улици на град Русе да бъдат богато украсени с 
пластическа каменна декорация”. 

„Във всеки бранш човек 
трябва на първо място да 
бъде почтен, да уважава 
човека срещу себе си и 
труда му. Няма да говоря 
за постулати като чест-
ност и преданост, за-
щото те имат различна 
оценка за хората. Убеден 
съм, че това се забелязва 

и от околните, дори те да 
са отрицателно настрое-
ни към теб... Ако ти под-
ходиш честно, сериозно 
и коректно, в повечето 
случаи ще ги спечелиш за 
каузата си, а това се от-
разява и на бизнеса. Никой 
не иска да работи с хора 
с лоша репутация. Дисци-
плината е задължително 
качество за всеки, който 
иска да работи. Ако един 
човек не е дисциплиниран, 
и пазарът, и обществото, 
а и семейството му ще го 
изхвърлят”, 

споделя Георги Стоев 
при срещата ни в Русе. 

Тази негова философия 
ми помага да разбера как 
можеш да бъдеш успешен 
мениджър на фирма, ръ-
ководител на Областно 
представителство на Ка-
марата на строителите, 
да се занимаваш активно 
с обществена дейност 
и това да не ти попречи 
да запазиш здраво семей-
ството си.

Впрочем, докато се 
движим из града, всички 
го поздравяват и подхож-
дат към него уважител-
но... Изглежда, споделе-
ната по-горе житейска 
позиция не е някакъв вид 
популизъм, а кредо в живо-

та на Стоев. 
„Старая се колкото 

е възможно по-малко да 
седя в офиса, набелязвам 
си нещата за работа от 
предишния ден, разбира 
се, често изниква нещо 
извънредно, в този слу-
чай отлагам само това, 
което търпи отлагане. 
Често ходя на обектите 
си, строителството се 
случва там, а не в офиса. 
Ако не си на обекта и не 
знаеш състоянието му, не 
можеш да вземеш правил-
ното решение, нито да го 
контролираш.” 

Така минават дните на 

Георги Стоев е 
роден на 16. 10. 
1947 г. в Русе. 
Завършва средното 
си образование 
в Техникума по 
електротехника 
„Киров” в София, 
веднага след 
това и ВИАС. 
След отбиването 
на военната си 
служба започва да 
се занимава със 
строителство. В 
бранша е повече от 
35 години. Минал е 
през различни фирми, 
сред които „Бази 
за проектиране” 
и „Трансстрой”. В 
последната е прекарал 
най-много време. От 
1994 г. е в частния 
сектор, а днес е 
едноличен собственик 
на фирма „Стовекс”, 
която се занимава 
със строителство и 
недвижими имоти. 
Стоев е областен 
председател на КСБ 
в Русе, член е и на 
Управителния съвет 
и на Комисията по 
етика. 

Коректност и уважение към труда на другите, а 
после всичко останало

Силвия  Радославова



строителния предпри-
емач. Стоев е завър-
шил и „Икономика на 
строителството” във 
Варна, което му дава 
мениджърския поглед 
и способността да 
управлява и хората си, 
а и процесите в Кама-
рата. 

„В ОП-Русе вли-
зат и тутраканските 
фирми, и тези от гр. 
Бяла, общият брой на 
всичките, вписани в 
регистъра, е 146. За 
потвърждение чакат 
нови 20 ,  а  82  фир-
ми са членове на КСБ. 
Има голямо движение на 
строителните предпри-
емачи от Русе към обек-
ти във Варна и Бургас и 
това е разбираемо, па-
зарът диктува. В този 
случай не може точно да 
се отделят тези, които 
оперират само на мест-
ния пазар. Най-трудното 
нещо в координацията на 
строителните компании 
е получаването на обра-
тна връзка за това, кое-
то самите те искат да 
се направи за улесняване 
на работата им, за което 
беше създаден и Регистъ-
рът, а и самата Камара на 
строителите в България”, 

обяснява Стоев и под-
чертава, че стремежът е 
да се подава информация 
от Камарата за всички 
важни дейности и съби-
тия, но рядко информаци-
ята се връща обратно. 
Иначе проблеми с регис-
трацията няма,  всяка 
фирма има интерес да я 
направи, защото не може 
да участва в търгове 
и обществени поръчки. 
Като член на Комисията 
по етика, областният 
председател на Камарата 
в Русе съветва: 

„Фирмите трябва да 
бъдат коректни една към 
друга. Те са като скачени 
съдове - ако една тръгне 
да потъва, ще повлече и 
други със себе си... За-
това коректността и 
по-качествената работа 
излизат на преден план! 
Заради малко по-ниската 
цена не трябва да се из-
ползват лоши материали, 
строителството е такъв 
сектор, че просто налага 
добрите практики.”

 „Работата не е на-
маляла. В момента се из-
граждат 4-5 мола, има и 
инфраструктурни проек-
ти, по които се работи. 
Работа в Русе има, но за 
добрите работници, за 
силните фирми недостиг 
на обекти няма. Банките 
не бързат да извадят на 
търгове жилищата, за 
които са дали кредити, 
защото, ако ги извадят, 
първо, не могат да им 
вземат цената, и второ, 
кредитополучателите ще 
фалират. Политиката е 
кредитите да се разсро-
чат във времето. 

Н а й - г о л е -
мите проблеми 
идват по линия 
на междуфирме-
ната задлъжня-
лост. Тук Кама-
рата не може да 
направи нищо, 
защото дейст-
ват чисто ико-
номически ме-
ханизми...”

К а м а р а т а 
може да бъде 
п о л е з н а  в ъ в 
всичко остана-
ло, членовете 
й се чувстват 
съ при час т н и 
към идеята. А 
о б л а с т н и т е 
представител-
с т в а  ви н а г и 
помагат с как-
вото могат.

 „ Ус п я х м е 
н а п р и м е р  д а 
и з дей ст в а м е 
влизане с теж-
ки автомобили 
в  центъра на 
града, когато 
беше наложи-
телно”, разказ-
ва Стоев. 

За връзките 
с  Румъния  по 
отношение на 
строителство-
то няма много 
с и л н и  п а р т -
ньорства,  но 
има изградени 
отношения със 
Стопанската 
им камара. 

„Преди  из -
вестно време 
румънски фир-
ми  искаха  да 
купуват офиси 
в Русе. Мисле-

хме, че Русе ще е складо-
ва база на Букурещ, стро-
ителните фирми можеха 
да наемат тук складови 
площи, защото там е дос-
та скъпо, но този проект 
засега не е осъществен”, 
пояснява той. 

„Сега положението се 
различава много от това, 
което е било в строител-
ния бранша преди 1989 г. 
Не мога да съпоставя и 
да определя по кое време 
съм се чувствал по-добре 
и по-изявен. Преди 1989 
г. беше важно само да 
се гонят резултатите, 

а сега трябва да се проя-
вява по-голяма гъвкавост 
за намиране на обекти, 
за съответен подход към 
инвеститора, за евен-
туално предоговаряне на 
обектите. След 1989 г. 
строителството в Русе 
не е вървяло с темповете 
на Варна, Бургас и София, 
но сега тръгна бързо. В 
началните години нямах-
ме достатъчно пари, за 
да подновим основните 
активи на строителните 
предприятия (в т.ч. коф-
ражи, бетон-помпи, ма-
шини за специализирана 
работа). 

В последните 
н якол ко  го ди ни 
цялата техника 
и  апаратура се 
поднови! Вече не 
можеш да видиш 
и един стар бе-
тоновоз в града. 
Фирмите са  се 
научили да влагат 
средства в инова-
ции.”

Когато управляваш 
фирма, неминуемо трябва 
да минеш през различни 
трудности. За трудност-
та в решенията Стоев 
споделя:

„За тези 30 години в 
строителния бранш не 
мога да определя кое е 
най-трудното решение, 
което съм взел. За мен 
всяко решение е еднакво 

отговорно и или е работа, 
или не е. С развитието на 
бизнеса се градира и труд-
ността на решенията. 
Ако преди 10 г. едно реше-
ние, което съм вземал и ми 
е изглеждало трудно, днес 
е всекидневие и рутина...”

И така Стоев още 
веднъж подкрепя тезата, 
че работата развива чо-

века и личния му опит. 
Зад гърба си той има 

построени множество 
сгради и не може да каже 
коя от тях е най-любима-
та му. 

„Както една майка не 
може да прави разлика 
между децата си, така и аз 
не мога да ги разделя. Във 
всяка сграда човек влага 
и умение, и усилие, и жела-
ние и всяка следваща му се 
струва по-добра от пре-
дишната”, пояснява той. 

Привърженик е на ба-
лансирания начин на жи-
вот, в който професио-
налният успех и личното 
щастие трябва да вървят 
хармонично, а не едното 
да взема превес над дру-
гото. Казва, че ако има 
дисбаланс между тях, 
едното винаги ще страда. 

И двете му деца не се 
занимават със строител-
ство. „...Оставил съм ги 
да следват собствения си 
път.” 

Синът му учи четвър-
та година в Американския 
колеж в Благоевград, спе-
циалност „Икономика и 
бизнес”, и довършва обу-
чението си в момента в 
Залцбург. Дъщеря му е за-
вършила „Европеистика”, 
в момента работи като 
мениджър. Стоев не крие 
радостта си, че вижда 
двамата си внуци почти 
всяка седмица. Момчен-
цето е в четвърти клас, 
а внучката е тригодишна. 

В малкото свободно 
време, което има, обича да 
гледа Формула 1, както и 
други моторни спортове. 

Ед н о  о т  в а ж н и т е 
неща и в живота, и в биз-
неса според него е да се 
учим от другите, да взе-
маме доброто от тях. 
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Кризата не се е отразила силно 
на строителството в града. 
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Оперативна програма 

„Регионално развитие” към 

МРРБ се финансира от Ев-
ропейския фонд за регионал-
но развитие. Програмата е 
с общ бюджет 1 млрд. и 600 
млн. евро. Основните прио-
ритетни направления са на-
сочени към подобряване на 
градската среда, подобря-
ване на достъпността на 
пътната, комуникационната 
и енергийната инфраструк-
тура, подкрепа за развитие-
то на туризма и насърчава-
не развитието на малките 
общини на територията на 
страната. 

„Изпълнението на Опера-
тивната програма започва 
още преди официалното й 
обявяване, като до момен-
та са обявени 17 схеми за 
отпускане на безвъзмездна 
помощ, насочени към подо-
бряване на социалната, об-
разователната, културната 
и здравната инфраструкту-
ра, предотвратяване и огра-
ничаване на щетите при 
пожари, свлачища, рехаби-
литация и реконструкция на 
общински пътища и пътища 
2-ри и 3-ти клас, подкрепа на 
паметници на културата с 
национално и световно зна-
чение, национален туристи-
чески маркетинг, междуре-
гионално сътрудничество 
и техническа помощ”, казва 
г-жа Снежина Славчева, зам. 
главен директор на ГД „Про-
грамиране на регионалното 
развитие към МРРБ. 

„Публикуваните схеми, 
взети заедно, покриват ця-
лата територия на страна-
та. Интересът към Опера-
тивната програма е голям 
– постъпили са 761 проект-
ни предложения, като 73 от 
тях са свързани с общинска-
та пътна инфраструктура, 
156 – с образователната 

инфраструктура, а 24 са за 
ограничаване и предотвра-
тяване на свлачища в малки-
те български общини. 

До края на април са 
сключени 212 договора за 
предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ 
с бенефициенти общини, 
неправителствени орга-
низации, МВР и Държавна-
та агенция по туризъм на 
стойност 471 млн. 750 хил. 
лв. Изплатените средства 
до този момент са 13 млн. 
792 хил. лв.”, завърши г-жа 
Славчева. 

Програмата за разви-

тие на селските райони 

(ПРСР) предвижда мерки за 
развитие на конкурентно 
земеделие и горско стопан-
ство и модерен хранително-
преработвателен сектор. 
В програмата има и мерки 
за опазване на природните 

ресурси и околната среда, 
насърчаване на възможно-
стите за заетост и по-до-
бро качество на живот в 
селските райони.

Мерките за подкрепа на 
конкурентоспособността 
на земеделския и горския 
сектор (ос 1) се прилагат 
на територията на цяла 
България и са обединени 
тематично в три групи: 
повишаване на знанията и 
подобряване на човешкия по-
тенциал; преструктуриране 
и модернизиране на техноло-
гичната база и насърчаване 
на иновациите и подкрепа 
за адаптиране на структу-
рата на стопанствата и за 
кооперирането им.

Тъй като основната цел 
на Програмата е подкрепа 
за развитието на селските 
райони, част от мерките 
(основно от приоритетни 

оси 3 и 4) ще бъдат прилага-
ни само в определените сел-
ски райони, обхващащи 231 
общини на територията на 
цялата страна. Мерките по 
приоритетна ос 2 (за опаз-
ване на околната среда и 
природните ресурси) обаче 
са с различен териториален 
обхват и обхващат необла-
годетелствани терито-
рии, земи с висока природна 
стойност, традиционни 
овощни градини, нитратно 
уязвими зони, подложени на 
ерозия и др. Те са обедине-
ни тематично в две групи: 
подкрепа на устойчивото 
управление на земеделски-
те земи и насърчаване на 
устойчивото управление на 
горите. 

Насърчаването на по-
разнообразни възможности 
за заетост и подобряване-
то на качеството на жи-
вот в селските райони са 
двете тематични групи, 
обединяващи мерките по ос 
3 на ПРСР. Мерките от ос 
3, насочени към заетостта, 
ще се прилагат с малки из-
ключения на територията 
на всички селски райони, до-
като тези, ориентирани към 
подобряване на качеството 
на живот, ще се изпълняват 
в 178 селски общини: т.нар. 
общини извън агломера-
ционните ареали”, с други 
думи, общини, в които не се 
предвижда финансиране на 
проекти от ОП „Регионално 
развитие”. 

Мерките по приори-
тетна ос 4 са насочени към 

т.нар. подход „Лидер“. Той се 
прилага на териториален 
принцип във всички селски 
общини и подпомага създа-
ването и функционирането 
на местни инициативни гру-
пи (МИГ), обхващащи тери-
тория с минимум 10 хил. и 
максимум 100 хил. жители 
(вкл. градове в селските 
райони) и подпомага финан-
сово стратегии за местно 
развитие.

Наред с това ПРСР от-
кроява като особено важни 
и други тематични обла-
сти като енергийна ефек-
тивност, съответствие с 
европейските стандарти, 
подпомагане на млади фер-
мери, устойчив туризъм, 
нови работни места и т.н. 
Те са застъпени в специални 
групи от мерки.

Финансовият ресурс на 
ПРСР за безвъзмездна по-
мощ на допустимите кан-
дидати е в размер на близо 
3 млрд. и 242 млн. евро. От 
тях 80% са средства от Ев-
ропейския земеделски фонд 
за развитие на селските ра-
йони, а останалите 20% са 
национално съфинансиране. 
Финансовият ресурс е раз-
пределен по приоритетни 
оси. 

Размерът на безвъзмезд-
на помощ варира в зависи-
мост от типа на прилага-
ната мярка и изпълняваните 
дейности. В случаите, в ко-
ито той се изчислява като 
част от общата стойност 
на осъществявания про-
ект, помощта е в грани-
ците между 50 и 100% от 
общата стойност на про-
екта. За част от мерките 
безвъзмездната помощ се 
предоставя на площ (обра-
ботваема земя или гори) или 
на земеделско стопанство 
(например при подпомагане 
на млади фермери и полупа-
зарни стопанства).

Ще има повишаване 
на цените тока за мал-
ките фирми с до 50 души 
персонал и 19 млн. лв. го-
дишен оборот спрямо се-
гашните тарифи, по ин-
формация на Константин 
Шушулов, ръководител на 
Държавната комисия за 
енергийно и водно регу-
лиране. През седмицата 
той опроверга съобщени-
ето на Българската сто-
панска камара, че няма да 
се променят тарифите 
за стопанските потре-
бители на ниско и средно 
напрежение. Предвари-
телното становище на 
ДКЕВР беше, че цените 
на електроенергията за 
бита от 1 юли ще намале-
ят с 1-2%, а за бизнеса ще 
се увеличат с 3-4%.

УСТАНОВЕНИ 
СА ГОЛЕМИ 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА 
ФИРМИ И ГРАЖДАНИ 
ЗА МИНАЛАТА 
ГОДИНА
Над 1,4 млн.лв. до-

пълнително задължения 
на фирми и граждани са 
установили ревизорите 
от цялата страна през 
2008 г. По данни на НАП 
сумата приблизител-
но е равна на общите 
постъпления от данък 
върху доходите на физи-
ческите лица по трудови 
правоотношения през 
миналата година. Допъ-
лнително установените 
задължения с ревизионни 
актове през 2008 г. са с 
6,84% повече спрямо 2007 
г. Най-голям относите-
лен дял на допълнително 
установените задълже-
ния се пада на тези по 
Закона за данък върху 
добавената стойност 
(68,95%). На второ място 
са разкритията по За-
кона за корпоративното 
подоходно облагане – 
18,51%.

БЪЛГАРИН СПЕЧЕЛИ 
НАГРАДА ЗА НАЙ-
ДОБЪР ИМИГРАНТ 
БИЗНЕСМЕН В 
ИТАЛИЯ ПРЕЗ 2009 Г.

34-годишният беса-
рабски българин Иван 
Крусков е един от ше-
стимата наградени с 
чуждестранен произход, 
които развиват бизнес 
в различна държава и 
сфера. Той живее на Апе-
нините от 1999 г., а от 
2004-а е собственик на 
фирма Fabbroman, която 
произвежда продукти от 
ковано желязо за битови 
и офис нужди. За да за-
почне свой бизнес, един 
имигрант трябва да се 
обърне към поне 9 служ-
би, да похарчи минимум 
3600 евро и да употреби 
поне две седмици от вре-
мето си.

ОКОНЧАТЕЛНО: 
ПОВИШЕНИЕ НА 
ЦЕНИТЕ НА ТОКА 
ЩЕ ИМА САМО 
ЗА МАЛКИТЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Напрежение

Дълг от 100 хил. евро към немската 
социалноосигурителна система 

Европа е в рецесия
П а з а р ъ т 

на жилища в 
световен ма-
щаб отчита 
спадове, сочи 
изследване за 
движението 
на цените за 
първото три-
месечие на го-

дината, проведено от великобританската 
компания Knight Frank. Най-голям спад са 
отчели цените в Дубай - 40%, което до 
голяма степен се дължи на изтеглянето 
на много от чуждите инвеститори и зам-
разяването на някои от най-мащабните 
проекти. Според данните на британската 
консултантска компания цените на жили-
ща у нас са отчели ръст с 3,3% за 12-те 
месеца до края на март, с което страна-
та ни се нарежда сред първите позиции в 
класацията. За трите месеца от началото 
на тази година цените са отчели пониже-
ние с 1,2%, спрямо последните 3 месеца на 
2008 г. По този показател се нареждаме 
доста по-надолу - на 22-ро място спрямо 
3-то миналата година. На годишна база 
положението е по-добро - страната ни 
заема 9-о място, докато миналата годи-
на беше 2-ра, припомнят от Knight Frank. 
Според експертите до края на тази година 
цените на жилищата в световен мащаб 
най-вероятно ще продължат да се пони-
жават заради продължаващото негативно 
влияние на икономическата криза. Въпреки 
това някои страни като Израел например 
отчитат много добри резултати за 12-те 
месеца до края на март тази година. 

Над 100 хил. евро е разме-
рът на осигуровките, които 
българските фирми и физически 
лица, работили в Германия, дъл-
жат на германското социално 
осигуряване по информация на 
НАП.

В столичната дирекция на 
НАП са постъпили преписки-
те за събиране на дължимите 

осигурителни вноски. Сумите 
са за работа от минали годи-
ни, когато те са работили или 
осъществявали дейност на 
територията на Германия, но 
не са внасяли задължителните 
осигурителни вноски.

Според регламента на 
Европейската икономическа 
общност (ЕИО) събирането 

на осигурителните вноски се 
осъществява по разпоредбите 
на националното законодател-
ство на държавата, на чиято 
територия се извършва съби-
рането. Тоест столичната ди-
рекция на НАП ще събира тези 
чужди вземания при спазване 
разпоредбите на Данъчнооси-
гурителния процесуален кодекс.

Свиването на БВП на 16-те 
страни - членки на еврозоната, 
е в размер на 2,5% спрямо пред-
варителните данни на триме-
сечна база, става ясно от дан-
ни, оповестени през седмицата 
от Евростат. Икономическият 
спад в еврозоната остава без 
промяна и се понижава с 4,8% 
на годишна база спрямо док-
ладван в предварителните 
данни спад с 4,6%. Причина за 
това свиване е силният спад 
на бизнес  инвестициите, сви-
тите потребителски разходи 
и ограничаването на запаси-
те от страна на компаниите. 
Въпреки това има сигнали, че 
икономическият спад през пър-
вата четвърт на тази година 
ще отбележи дъното на теку-

щата рецесия. Отчетеното в 
доклада понижение е рекордно 
както на тримесечна, така и 
на годишна база от 1995 г. на-
сам. Данните за икономическия 
спад за последните три месеца 

на 2008 г. също са ревизирани 
до спад с 1,8% на тримесечна 
база спрямо предишните данни 
за спад с 1,6%. Свиването на 
активността е повсеместно и 
се отнася за всички сектори на 

икономика-
та. Бизнес 
инвестици-
ите продъл-
жават да 
се свиват 
през  пър -
вото три-
месечие на 
2009 г., на-
малявайки 
с 4,2% от 
предходно-
то време на 
2008 г.

Дария Захариева Евромилиарди
Нови възможности за бизнеса предлагат две 
оперативни програми
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Удължиха срока за доказване 
на права по многогодишни 
жилищноспестовни влогове

До края на 2009 г. 
хората, имащи многого-
дишни жилищноспестов-
ни влогове, могат да до-
кажат правата си пред 
местните комисии. Това 
предвиждат приетите 
от Народното събрание 
на второ четене измене-
ния в Закона за уреждане 
правата на граждани с 
многогодишни жилищ-
носпестовни влогове, съ-
общиха от пресцентъра 
на парламента. Със се-
дем месеца депутатите 
удължиха срока за включ-
ване в окончателните 
списъци, който по досе-
га действащите норми 
беше до 21 май 2009 г. 
Според друго измене-
ние, за да имат право на 
компенсация, хората не 
трябва да притежават в 
страната или в чужбина 
жилищни имоти или вили, 
годни за обитаване, или 
ако имат такива, тяхна-
та стойност не може да 
надхвърля 60 хил. лева. В 
досега действащия за-
кон тази сума беше 40 
хил. лева. Новост ще е и 
възможността лихвочис-
лата да се прехвърлят 
на роднини по съребрена 
линия до трета степен 
включително,  т.е.  на 
племенници. Досега те 
можеха да се прехвърлят 
на роднини по права ли-
ния неограничено и по съ-
ребрена – до втора сте-
пен, т.е. само на братя 
и сестри. Прехвърлянето 
на лихвоточките става 
с нотариално заверен до-
говор между двете стра-
ни, който трябва да се 
представи в клоновете 
на ДСК.

Измененията в закона 
влизат в сила със задна 
дата – от 21 май 2009 
г. До 30 ноември 2010 г. 
кметовете на общини-
те трябва да одобрят 
последните окончател-
ни списъци, посочиха от 
пресслужбата на Народ-
ното събрание. До редак-

ционното приключване 
на броя обаче приетите 
на второ четене измене-
ния все още не бяха об-
народвани в „Държавен 
вестник”.

„За да придобият ста-
тут на правоимащи по 
този закон, хората тряб-
ва да отговарят на чети-
ри условия едновременно: 
да не притежават жили-
ще, годно за обитаване; 
да нямат имущество 
(движимо и недвижимо) 
на стойност над 60 хил. 
лева; да са картотеки-
рани като крайно нуж-
даещи се в общините по 
местоживеене по отме-
нената наредба за раз-
пределение и продажба 
на жилища, но тъй като 
законът е специален, тя 
действа по отношение 
на този контингент хора 
и последното условие е 
да не са прехвърляли жи-
лище след 1981 г., освен 
при освобождаване от 
съсобственост”, обясни 
за в. „Строител” Гаврил 
Митов, изпълнителен 
директор на Националния 

компенсационен жилищен 
фонд, създаден към Ми-
нистерския съвет. 

Ако едно лице прите-
жава жилищноспесто-

вен влог, открит до 31 
декември 1990 г. и прес-
тоял повече от 5 години, 
и ако отговаря на посо-
чените изисквания, то 
трябва да подаде доку-
менти пред местните 
комисии към общините 
по местооткриване на 
влога, за да бъде вклю-
чено в т.нар. окончате-
лен списък и да придобие 
качеството „правоимащ” 
по силата на този закон. 
По отношение на София 
документите се пред-
ставят в районите, кои-
то ги подават обобщено 
на централната местна 
комисия, която действа 
към Столичния общински 
съвет. Хората трябва да 
имат предвид, че когато 
веднъж са включени в 
един окончателен списък, 
те не трябва да подават 
документи за включване 
в следващ такъв. Това 
обаче не е достатъчно 
за получаване на реална 
компенсация. 

„Необходимо е лицето 
да си е купило жилище 
- ведомствено, общин-
ско или от свободния 
пазар; компенсация се 

плаща и при започване 
на индивидуално строи-
телство, при включване 
като член-кооператор в 
ЖСК, както и при сключ-
ване на предварителен 
договор със строителна 
фирма. Трябва да е учре-
дено право на строеж, да 
е издадено разрешение и 
протокол за строителна 
линия, за да е сигурно, че 
тази фирма действител-
но е започнала да строи. 
Продавач може да е все-
ки, дори и близък роднина, 
няма законови ограниче-
ния в тази посока”, каза 
Гаврил Митов. 

Хората трябва да 
знаят, че когато се ку-
пува жилище, в нотари-
алния акт трябва да има 
запис, че покупката се 
извършва по реда и усло-
вията на този закон. Ако 
това бъде пропуснато, 
може да се впише впо-
следствие. Документът, 
доказващ правото на 
обезщетение, се пред-
ставя пред местната 
комисия, която определя 
към кой момент е въз-
никнало то, защото във 
времето действат раз-

лични левови индекси. 
„Откакто съществува 
законът, левовият ин-
декс е променян 11 пъти. 
От 1 май 2008 г. той е 
осем стотинки на спес-
товно число – посочи из-
пълнителният директор. 
– Тази сума не е голяма, 
но ние трябва да се съ-
образяваме с наличните 
средства по фонда. В 
последните няколко го-
дини получаваме около 
16 млн. лв. от държавния 
бюджет, които не са дос-
татъчни, за да бъде уве-
личена стойността на 
една лихвоточка.”

По думите на Гаврил 
Митов средната ком-
пенсация за миналата 
година е 6300 лв. Парите 
се получават в срок от 
един-два месеца. „Досега 
не е имало човек, който 
да е подал документите, 
да отговаря на законо-
вите изисквания и да не 
е получил компенсация”, 
категоричен е той.

„Около 135 хил. души 
са включени в окончател-
ни списъци до момента. 
Близо 90 хил. от тях вече 
са компенсирани. Следо-

вателно  ос-
тават около 
45 хил. души, 
които все още 
не са получили 
обезщетения”,

 ка за  Га -
врил Митов. 
Притежате-
лите на жи-
л и щ н о с п е с -
т о в н и 
влогове, кои-
то могат да 
се възползват 
от законова-
та промяна, 
са близо 180 
хиляди.  Пре-
поръчително 
е хората да 
бъдат по-ак-
тивни и да не 
чакат крайния 
срок, защото 
тези оконча-
телни списъци 
наистина ще 
са последни. 

Мариана Корчакова

Гаврил Митов, изпълнителен директор на Националния 

компенсационен жилищен фонд

Снимки Камен Влахов

Правораздаване за непълнолетни и младежи

Апелативният съд в 
Бургас организира бъл-
гарско-германски се-
минар по проблемите 
на международното съ-
трудничество. 

Лекторите на семи-
нара бяха адвокатът 
Валтер Зелтер – бивш 
главен прокурор на Дю-

селдорф,  заместник-
председател на Юри-
дическата служба на 
Северен Рейн-Вестфа-
лия. Хелмут Исмар – ди-
ректор на Районния съд 
в гр. Зоест, Петра Фор-
туна – ръководител на 
проекта. Участие взе 
и Дора Чинева – пред-
седател на Апелатив-
ния съд в Бургас, коя-
то беше избрана и във 

Висшия съдебен съвет 
за втори мандат като 
председател на Апела-
тивния съд.

Основната тема на 
семинара бе „Особени-
ят режим на наказател-
на отговорност за не-
пълнолетни и младежи, 
младежка престъпност, 
правораздаване за не-
пълнолетни и младежи”. 

Съдии от бургаския 

район дискутираха в 
продължение на 2 дни 
с  немските си  коле-
ги важни подробности 
от между народните 
стандарти за особен 
режим за наказателна 
отговорност за младе-
жи, както и участието 
на съда в налагането 
на възпитателни мер-
ки спрямо младежката 
престъпност.

Гасан Насър

Дора Чинева - 

преизбраният от 

ВСС за втори мандат 

председател на 

Апелативния съд в Бургас
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В пейзажа на съвре-
менната белгийска архи-
тектура присъствието 
на известния архитект 
Люк Скюйтен е повече от 
осезателно. Пресичащи 
се линии или традиции, 
преплитане на стилове, 
материали и цветове в 
опит Негово величество 
Творецът да съсредоточи 
всички стилове, техники и 
изследвания върху биокли-
матичната къща...

Мечтите на този ав-
тор са претворени в ор-
ганична хармония между 
растенията и жилището. 
Понякога отговорът на 
всички предизвикателства 
идва от несъответствия-
та, произтичащи от вер-
тикалните традиционни 
градски градини, изграде-
ни без никакво поетично 
въображение. Помолих за 
разговор прочутия архи-
тект. Без да се впускам 
в подробности, мога да 
заявя, че това е наистина 
земен и много приятен съ-
беседник. Той е преминал 
през различни стилове в ар-
хитектурата и множество 
проекти, движени от инте-
ресите на други, които са 
му диктували своя избор. За 
целия период от съзнател-
ния си живот Люк не е из-
неверил нито за момент на 
нетрадиционното мислене, 
което е неговата творче-
ска същност и доминантно 
изразно средство в новата 
архитектура, а именно – 
поетичното виждане. 

Поводът за срещата 
е породен от най-нова-
та изложба, която Скюй-
тен е подредил в музея 
Cinquantenaire, близо до 
едноименния парк в Брюк-
сел. Какво е личното му 
кредо, питам в началото... 
„Изобретението върви 
в пряка връзка с приро-
дата!”, отговаря архи- 

тектът, без 
да се зами-
сли.

Усещане-
то за спо-
койствие и 
бе з грижие 

е основното, ко-
ето може да ви 
завладее още от 
входа на Кралския 
музей в Брюксел. 
Авторът на тези 
в п е ч а т л я в а щ и 

рисунки е и 
един  не-
вероятен 
р е а лис т 
в съвър-
ш е н и т е 
пропорции 
на своите 
рисунки . 
Люк е ар-
хитект, 
к о й т о 
п о к а з в а 
чрез определе-
ни свои изразни 
с р е д с т в а  ка к 
можем да бъдем 
з а п ле н е н и  о т 
зелени я  цвят,  
въпреки че тук 
има за всекиго по 
малко от всички 
съществуващи 
цветове, които 
могат да бъдат 

открити в приро-
дата.

„Растителен град” 

- какво по-семпло загла-
вие? 

Екология, поставена 
в центъра на един добър 
размисъл...

„Можем да направим по-

добра околна среда, като 
предложим уникална футу-
ристична визия на градска-
та среда - казва Люк. - Чрез 
работата си се опитвам 
да генерирам ентусиазъм, 
една смела визия. Какво би 

могло да бъде по-добро в 
града освен идеята да съз-
дадем у хората желание да 
постигнат душевен мир и 
спокойствие. Аз казвам, че 
можем, можем да направим 

съвременния град по-добър 
в екологичното проектира-
не. Достатъчно е да срав-
ним какво е постигнато в 
момента в Париж или Ду-
бай." 

Поради тази причина е 
особено важно правилно да 
бъде разбрана визията на 
творбите. Дали това ще 
стане реалност в бъдеще 
при изграждането на град 
в околната природа, коя-
то с поетично омекоте-
ната урбанизираност ще 
го приближи до нас? Засе-
га можем само да гадаем. 
Може би поради това Люк 
допълва: 

„Да, аз съм утопист, 
защото това, което правя, 
все още не е постигнато, 
но ако политиците раз-
съждават в тази посока, 
тогава един ден моите 
идеи ще се осъществят 
обезателно.”

Тази мисъл може само 
да ви насочи къде и как Люк 
си представя примерно 
наличието на полета от 
пшеница или пък основната 
пътна настилка, обагрена 
в зелено...

 
„В най-общи линии къ-

щата може да бъде покри-
та с кристални парчета, 
наподобяващи формата на 
листа от дърво. Така може 
да се процедира и при по-го-
леми проекти. В основата 
на тази идея е центърът, 
дървото, да служи и като 
естествена рамка.” 

Произведенията на Люк 
Скюйтен не са само въ-

прос на архитектурни фор-
ми. Те са модел на даден 
град или общество, които 
ще бъдат свързани с окол-
ната среда. 
Цветовите 

решения и перспективите 
са уникални или може би 
съизмерими само с много-
образието на природата. 
В цялото това преплитане 
на форми и багри в Крал-

ския музей изключител-
но впечатление правят 
композициите на друга 
известна белгийска ху-
дожничка арх. – Соня ван 
ден Абеел, която работи 
върху предмети и образи 
чрез новото артфантас-

тично течение. Тя черпи 
своето вдъхновение от не-
забравимите филми на Тим 
Бъртън, където човек се 
концентрира върху форма-
та на листата, клоните, 
дънерите или целите дър-
вета.. Имате чувството, 
че всяка картина има свои 
криле и някаква изключи-
телна мус-
кулна сила, 
с която да 
полети в 
безкрая. . . 
А в торъ т 
и з р а з я в а 
мечтите 
си за едно 
по - д о б р о 
място за 
ж и в е е -
не, което  
очаква от 
бъдещето. 
И все пак 
н а м и р а м 
нещо пра-
гматично 
в  цялата 
тази раци-
оналност, 
която Люк 
н а л а г а , 
тези чис-
ти линии 
и  логика. 

Защото архитектът не 
трябва да се изразява 
само в проектирането на 
сгради. Архитектът може 

да сътвори 
макет на 
превозни-
те  сред -
ства, не-
зависимо 
о т  т о в а 
дали кола-
та е  под 
ф о р м а т а 
на  листа 
или крила-
та люлка, 
която при-
помня тво-
ренията на 
Леонардо 

да Винчи. Проектите на 
Люк не са лукс. Ако хора-
та не успеят да разберат 
идеите му, това за него 
означава „минало време”... 

„Тази изложба е начин да 
бъдат обърнати предста-
вите на обикновения човек 
за един друг вид мислене и 
социално поведение. Далеч 
от това на политиците, ко-
ито използват по-голямата 
част от своята енергия за 

поддържане на разеди-
нение, с което се губят 
възможностите за взе-
мане на важни решения." 

В светлината на 
далечното бъдеще 
трябва да се разбира 
смисълът на разсъжде-
нията на Люк :

„По отношение на 
Града на вълните си ми-
сля, че това е проект 
на преразглеждане, за 
поглеждане десет хи-
ляди години напред. Той 
представя биологичния 
път в центъра на об-
ществото и предлага 

едно бъдеще, което е из-
градено с природен баланс." 

В заключение Люк спо-
дели: 

„Често си мисля, че 
всичко в природата може да 
бъде вдъхновение за техно-
логично изобретение.”

Росен Алексиев – специално за „Строител” от Брюксел

Растителен град Vegetal City  
С приятно чувство 

напуснах галерията, 
където е подредена 
експозицията на този 
невероятен архитект. 
На самия изход имаше 
е ди н  м а лък  ли с т, 
на който Люк беше 
н а п и с а л  к р а т к а 
автобиография, която 
започва така:  Люк 
Скюйтен  –  януари 
1944 г., Брюксел, 1967 
г., дипломиране като 
архитект в Кралската 
академия за изящни 
изкуства в Белгия, 
1977 г., първи проект 
- habitarbres, 2006 г., 
издаване на книгата 
L ' a rc h i b o re s ce n ce , 
2009 г. ,  изложбата 
„Растителен град”, 
приблизителна смърт 
2035 година...
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Големите американски 
банки, които получиха по-
мощ от държавата, сред 
които и 19-те, подложени 
на „тестове за устойчи-
вост", скоро ще получат 
одобрение за връщане на 
парите, съобщи Американ-
ската централна банка. 

„Разрешенията за из-
дължаване от страна на 
част от тези банкови 
холдинги трябва да бъдат 
обявени през следващата 
седмица", се казва в комю-
нике на Федералния резерв. 
В него се упоменава още, че 

другите кандидати ще бъ-
дат оценявани периодично 
след това. 19 от банкови-
те институции получиха 
публични средства под 
формата на преференциал-
ни акции, закупени от дър-
жавата в рамките на план 
за стабилизация на финан-
совата система, гласуван 
от Конгреса през октом-
ври м.г. Те бяха подложени 
на „тест за устойчивост", 
чиито резултати бяха пуб-
ликувани в началото на май 
т.г. Според резултати-
те 9 от банките вече са 

генерирали необходимия 
капитал, за да се справят 
без затруднения с финан-
совата криза, дори ако има 
допълнително влошаване 
на конюнктурата. Тези 9 
банки изразиха желание да 
се издължат на държавата, 
тъй като получаването на 
финансовата помощ бе об-
вързано с редица задълже-
ния за тях, включително и 
по отношение на заплаща-
нето на техните ръково-
дители. „Всяка финансова 
институция, желаеща да 
изкупи обратно държавния 

капитал, трябва първо да 
получи одобрението на 
своя федерален регулато-
рен орган за финансов над-
зор и след това да подаде 
кандидатурата си за това 

в министерството на фи-
нансите", обясняват от 
Федералния резерв. Девет-
те институции, за които 
се смята, че са преминали 
успешно „тестовете за 

устойчивост", са American 
Express, BB&T, Bank of New 
York Mellon, CapitalOne, 
Goldman Sachs, JPMorgan 
Chase, MetLife, State Street и 
US Bancorp.

US банки се издължават на 
държавата

Руските банки се нуж-
даят общо от 40 млрд. до-
лара (28,4 млрд. евро) до-
пълнителен капитал през 
тази година, тъй като 
лошите им заеми ще са се 
увеличили до 20%, съобщи 
агенция „Мудис”, цитирана 
от АФП. 

В доклад за руския бан-
ков сектор „Мудис” съоб-

щава, че в момента лоши-
те заеми на руските банки 
са 11% от общите заеми, 
но до края на годината те 
може да достигнат 20%. В 
документа се посочва, че 
общата държавна помощ 
за руските банки под фор-
мата на инжектиране на 
капиталови средства до 
този момент е 23,6 млрд. 

долара, а допълнителната 
обещана помощ възлиза на 
15,6 млрд. долара. Въпреки 
че това почти отговаря 
на изискваните от бан-
ковия сектор 40 млрд. до-
лара за рекапитализация, 
„това не означава непре-
менно, че капиталът, от 
който се нуждаят всички 
руски банки, ще бъде из-

цяло предоставен от пра-
вителството", пише още 
„Мудис”. Тя предупреждава, 
че подкрепата за капита-
ла на средните и малките 
банки до този момент е 
била „незначителна", ко-
ето е довело до допълни-
телна консолидация на 
сектора чрез сливания и 
закупувания. 

Продажбите на нови 
коли в Япония са намале-
ли с 19,4% през май спрямо 
същия месец на миналата 
година, предаде АФП. Те ре-
гистрират спад за десети 
пореден месец заради срива 
на вътрешния пазар и све-
товната икономическа кри-
за, съобщи Асоциацията на 
търговците на автомобили 
в Япония. 

През миналия месец 
са били продадени 178 503 
нови коли, камиони и авто-
буси спрямо 221 377 година 

по-рано, съобщи асоциа-
цията. „През месец май са 
регистрирани най-лошите 
резултати, откакто асо-
циацията започна да води 
статистика през 1968 г.”, 
съобщи неин говорител. 
Продажбите на коли в Япо-
ния намаляваха през всеки 
месец от юли 2008 г. насам, 
когато автомобилната ин-
дустрия регистрира растеж 
с 5,4%. От години японски-
ят автомобилен пазар е 
в застой, тъй като много 
хора, особено младежите в 

големите градове, предпочи-
тат да използват градския 
транспорт, за да избегнат 
големите разходи и данъци-
те във връзка с поддържане-
то на колите. Ограничените 
потребителски разходи в ус-
ловията на продължаваща-
та рецесия, най-тежката в 
модерната история на Япо-
ния, също дадоха отражение 
върху продажбите на авто-
мобили. В отговор на това 
японските автомобилни кон-
церни затвориха заводи и за-
криха хиляди работни места. 

Шведските кредитори са изправени пред 
загуби на стойност 16 млрд. евро

Шведските банки ще загубят 16 млрд. евро тази година 
и следващата заради кредитната криза, предаде АФП.

Загубите на стойност 170 млрд. шведски крони (16 
млрд. евро) ще бъдат основно от активи в балтийските 
страни и Източна Европа, обявиха от централната банка.

Но оттам допълниха, че големите шведски банки като 
„Нордеа”, „Ханделсбанк”, „Ес И Би” и „Свебанк” са добре под-
готвени да посрещнат загубите.

По-малко рестрикции в бюджета на ЕС 
заради кризата предлага френският фи-
нансов министър 

Рестриктивните правила в бюджета на Европейския 
съюз трябва да бъдат смекчени заради световната иконо-
мическа криза, заяви френският финансов министър Крис-
тин Лагар, цитирана от АФП.

„Ние трябва да обмислим специално отношение към дълго-
вете, които се повишиха вследствие на кризата”, заяви Лагар.

Тя допълни, че трябва да се промени отношението към 
дефицита, причинен от кризата.

Швейцария официално е в рецесия
Швейцария официално е в рецесия, след като за пър-

вото тримесечие на годината икономиката й се е свила 
с 0,8% спрямо предишните три месеца, показват прави-
телствените данни, цитирани от АФП. БВП на страната 
е намалял с 0,3% през последното тримесечие на 2008 г. 
според данните на икономическото министерство.

Руските банки се нуждаят от още 40 млрд. долара през 2009 г.

Японският автомобилен пазар регистрира нов спад през май

Обама: „Рухването на 
„Крайслер“ и GM щеше да 
причини огромни щети.“ 

Американският авто-
мобилен концерн „Дженеръл 
Мотърс” внесе докумен-
ти за защита от фалит 
пред съда по фалитите в 
Ню Йорк. Американското 
правителство съобщи, че 
„Дженеръл Мотърс” ще 
обяви фалит, за да продъл-
жи преструктурирането си 
с финансовата подкрепа на 
държавата. Американски-
ят президент Барак Обама 
оправда намесата на дър-
жавата в подкрепа на GM 
и „Крайслер”, като заяви, че 
рухването на двата авто-
мобилни концерна щяло да 
причини „огромни щети" на 
икономиката, предаде АФП. 

„В момент, когато се 
намираме в разгара на ре-
цесия и дълбока финансова 
криза, сривът на тези ком-
пании щеше да има опус-

тошителен ефект за мно-
го американци и щеше да 
причини огромни щети на 
нашата икономика, не само 
на автомобилната индус-
трия", заяви Обама в Белия 
дом, след като GM обяви 
фалит. Той обеща, че авто-
мобилният концерн ще из-
лезе „бързо" от банкрута и 
допълни, че правителство-
то няма никакво желание 
да ръководи компанията, 
въпреки че придоби мажо-
ритарен дял в нея. Обама 
посочи процеса по обявява-
не в несъстоятелност на 
друга автомобилна компа-
ния, „Крайслер”, която може 
да се възроди като нова 
компания до няколко дни. 
„Изключителният успех на 
„Крайслер” потвърждава мо-
ята увереност, че „Джене-
ръл Мотърс” ще излезе бър-
зо от процеса по обявяване 
в несъстоятелност", заяви 
американският президент. 

„Дженеръл Мотърс”  

обяви фалит, Обама го спаси
НЕСТАНДАРТНО

Библиотеката в Канзас Сити е носител на много награди за архитектурен стил. Когато сградата е 
проектирана, местните жители са били помолени да посочат книгите,  които представят най-добре Канзас 
Сити. Резултатите от техните отговори били използвани, когато е строен екстериорът на паркинга
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Технологични чудеса показаха на 
„Експо Енергетика” 2009 

Интер Експо Център в 
София стана домакин за 
пореден път на междуна-
родната изложба „Експо 
Енергетика” 2009. 

На щандовете на 138 
фирми бяха представени 
експонати на 396 компа-
нии от 25 държави, сред 
които България (113), Гер-
мания (86), Италия (42), 
САЩ (25), Австрия (10), 
Чехия (12), Великобрита-
ния, (12), Франция (10) и др. 

Изложението е водещо 
събитие в страната за 
представяне на новатор-
ски технологии и продукти 
в сферата на генериране-
то и оползотворяването 
на енергия. Тематично 
са обединени фирми от 
отраслите на енергети-
ката и новите енергийни 
източници, отоплението, 
климатизацията, венти-
лацията, газовите инста-
лации и елeктротехника-
та. За специализираната 
публика изложението е 
предпоставка за създа-
в а н е 
на нови 
п а р т -
н ь о р -
с т в а  и 
у с в о -
я в а н е 
на нови 
п р а к -
тики за 
енергий-
но опти-
мизиране 
на  биз -

нес проекти, сградни ин-
сталации и работна среда 
за намаляване на произ-
водствените разходи. 

За да отговори на но-
вите търсения и тенден-
ции на пазара, „Експо Енер-
гетика” обединява фирми 
от много отрасли и пред-
ставя целия цикъл в гене-
рирането и оползотворя-

ването на енергия.
Разширяването на 

възможностите на 
различни енергийни 
източници за дости-
гане на европейските 

и световните стандарти 
е едно от големите пре-
дизвикателства пред ре-
дица обществени инсти-
туции, регионални власти, 
частни дружества и пред-

приемачи в страната. Във 
фокуса на изложбите е и 
привличането на инвес-
титорски интерес към 
възобновяемите енергий-
ни източници, което изис-
ква изграждането на нови 
или модернизирането на 
вече съществуващи съо-
ръжения. 

Бяха показани богата 
гама технически и тех-
нологични решения за 
производство и оползо-
творяване на енергията 
от традиционни и алтер-
нативни източници - ото-
плителна и климатична 
техника, соларни и фото-
волтаични системи, тер-
моавтоматика, тръбопро-
води, кабели, оборудване 
за газификация и газо-

снабдяване, 
енергоспес-
тяващи съо-
ръжения, ин-
женеринг и 
др., както и 
последните 
с в е т о в н и 
постижения 
в сферата 
на ВЕИ мощ-
ностите. 

Сред „чу-
десата”, ко-
ито можеше 
да се видят 
н а  „ Е кс по 
Енергетика 
2009”, бяха 

индивидуален соларен ме-
ден селективен панел с 
призматично удароустой-
чиво стъкло за многофа-
милни сгради, двойно ре-
гулиращ вентил Cocon Q, 

мачтите от серията „ЛИ” 
и „ЛИ-Кремена”, които са 
изключително ценни при 
добива на енергия от вя-
търа. С промоционална 
цена на изложението е 
модел от новата модулна 
серия трифазни UPS сис-
теми, а от началото на го-
дината е в продажба нова 
фамилия фотоволтаични 
модули на KYOCERA с до 
5% по-висока изходна мощ-
ност. Сред новостите на 
българския пазар e авто-
номният светодиоден ос-
ветител с фотоволтаичен 
панел (с гаранция 25 годи-
ни), контролер, акумулатор 
и един или няколко свето-
диодни осветителя (с жи-
вот на светодиодите 100 
хил. часа). 

Очакванията за тази 
година са за запазване ха-
рактера на изложението 
с участието на компании 
от сферата на отоплени-
ето, вентилацията и кли-
матизацията, както и за 
увеличаване броя на учас-
тниците, представящи 
интегрирани проекти за 
използването на енергос-
пестяващи мерки и нови 
енергийни източници.

Съпътстващата про-
грама на изложенията 
включи повече от 10 фир-
мени презентации, как-
то и двустранни срещи 
на Германо-българската 
индустриално-търгов-
ска камара, дискусии на 
Съюза на метролозите в 
България и на Съюза по ав-
томатика и информатика 
„Джон Атанасов”.

Дария Захариева

Ефект на доминото
Кризата доведе до спад в цените на някои строителни материали и суровини

Икономическата кри-
за намали оборотите на 
строителните фирми, 
замрази инвестиционни 
проекти и доведе сек-
тора до загуби. Оказва 
се обаче, че от кризата 
са засегнати и свър-
заните със строител-
ството сектори. Някои 
от производителите на 
строителни материали 
вече признават, че це-
ните им са занижени. 
Това се дължи най-вече 
на свиване в търсене-
то.

Уп р а в и т е л я т  н а  
пловдивското металур-
гично предприятие „Хе-
лиос-Металург” Васил 
Василев определя ситу-
ацията на пазара с една 
дума – хаос. Този хаос 
по думите му е хаос на 
кредитирането, инве-
стирането, движението 
на паричните потоци и 

води до намаление на по-
треблението, а оттук и 
на цените на основните 
суровини и материали. 
По негови данни цените 
на стоманата са падна-
ли двойно от $1400  до 
$500  за тон. Василев 
казва,  че начинът за 
справяне със ситуация-
та е единствено огра-
ничаване на производ-
ството.

По сведения на от-
лично осведомен източ-
ник от „Холсим Кариерни 
мартериали” АД една от 
най-големите компании 
за добив и търговия с 
инертни материали, е 
регистриран спад в це-
ните в размер на около 
15%. 

Една от стоките, 
които засега успяват 
да запазят цените си, е 
газобетонът. По думи-
те на инж. Кирил Геков, 
търговски директор на 
„Ксела България” ЕООД, 
което е заело огромен 

пазарен дял с производ-
ството на блокчетата 
„Итонг” ,  засега няма 
промяна в цените на 
газобетона, не е пред-
видено и да има. Това се 
дължи основно на фак-
тора, че няма база, на 
която да се осъществи  

намаление, защото су-
ровините, необходими за 
производството, засега 
държат цените си, с из-
ключение на газа, който 
обаче не е основният 
компонент при техниче-
ския процес в работата.

Геков казва, че тър-

сенето на стоки е с 
30% по-малко от пла-
нираното за годината, 
и прогнозира, че цели-
ят сектор ще отчете 
загуби. Търговците на 
едро могат и да отче-
тат ръст, но това ще 
бъде заради завземане 

на пазарни позиции за 
сметка на други играчи 
на пазара. 

Според информация 
на фирма „Боро”, която 
пък е един от големите 
производители на стро-
ителни смески, лепила 
и шпакловки, цените на 
стоките не са се про-
меняли в последната 
година и половина. Не 
се планира и да се про-
менят. От фирмата не 
споделиха подробности 
за мотивите за това за-
пазване в цените, като 
обосноваха своето ре-
шение с конфиденциал-
ността на корпоратив-
ната информация.

Националният ста-
тистически институт 
публикува данни за об-
щия индекс на цените на 
производителите за ап-
рил, от които също ста-
ва видимо кои суровини и 
стоки се движат надолу. 
Подробна информация 
вижте в таблицата. 

Силвия  Радославова Индекси на цени на производител на 

вътрешния пазар за април 2009 г.
Икономически дейности 2005 г.=100 Предходният 

месец=100
Съответният месец 
на 2008 г. =100

Добив на метални руди 131,8 103,3 56,9

Добив на неметални 
материали и суровини

137,1 99,2 106,0

Производство на дървен 
материал и изделия от 
него, без мебели

126,0 99,1 101,1

Производство на 
основни метали

100,1 103,7 73,6

Ремонт и инсталиране 
на машини и оборудване

126,0 97,4 104,6

Източник: НСИ 

Снимки Камен Влахов
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КНИГА НА СЕДМИЦАТАФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Рок радио В подземието на любовта 
и измамата

 „Четири сватби и 
едно погребение”, „Нотинг 
Хил”, „Дневникът на Бри-
джит Джоунс” – свързва-
щото звено между тези 
хитови заглавия е сцена-
ристът Ричард Къртис, 
който отдавна се е дока-
зал като добър разказвач 
на истории. С чудесната 
комедия „Наистина любов” 
той показа, че го бива и 
на режисьорския пост. 
Сега новозеландецът ни 
предлага щура история за 
група нелегални диджеи, 
пленили британските 

радиослушатели през 60-
те. Те са разкрепостени, 
дръзки, пристрастени са 
към поп и рок музиката 
и не им пука от нищо – 
именно заради тези свои 
черти тяхното радио е 
забранено от правител-
ството. Персонажите в 
лентата са изключително 
ярки – безочливият аме-
риканец Графа (най-после 
страхотният Филип Сий-
мур Хофман е далеч от 
мрачните си превъплъще-
ния), безмилостно иронич-
ният Дейв, горкият Сай-

мън, който 
е във вечно 
търсене на 
истинска-
та любов, 
загадъчни-
ят чаровник 
Марк, Боб, 
чието хоби 
са фолкло-
рът и нар-
котиците, 
б е з у м н о 
тъпият Ке-
вин, вечни-
ят новинар 
Джон и Ан-
гъс – може 
би най-от-
егчителни-

ят човек в Британия.
Ричард  Къртис  се 

вдъхновява от спомените 
си от детството в края 
на 60-те години, кога-
то през късните вечери 
слушал предаванията на 
рокендрол диджеи, които 
са излъчвали от кораб и 
морски постройки извън 
териториалните води 
на Великобритания. Той 
признава, че измисля ис-
торията за пиратски ра-
диокораб, за да е сигурен, 
че любимите му песни ще 
влязат в саундтрака. 

На самотен остров в 
залива на Шербур живеят 
старец и младо момиче, 
заобиколени от охрани-
тели и слуги. В загадъч-
ната им къща няма нито 
един отразяващ предмет 
- нито огледала, нито 
дори лъжици,  защото 
Хазел не бива да вижда 
лицето си. Повиканата 
на острова медицинска 
сестра ще разбули мис-
терията, която свързва 
странната двойка и ще 
разкрие защо Хазел бяга 
от ласките на стареца, 
а също и на каква цена 
той се опитва да задово-
ли страстта си към мо-
мичето. „Обожавам уме-
нието ви да разказвате 
красиви истории, за да 
унищожите после с един 
замах поезията в тях”, 
казва Франсоаз на Хазел. 
Тези думи от романа „Жи-
вак” сякаш са отправени 
към авторката Амели 
Нотомб, защото чудесно 
обрисуват невероятния й 
стил. Тя е родена в бел-
гийско аристократично 
семейство. Прекарва 
детството си в различ-

ни страни, където баща 
й е посланик – в Япония, 
Китай, САЩ, Лаос, Бирма 
и Бангладеш, а днес жи-
вее в Париж. Първият й 
роман „Хигиена на убиеца” 
излиза през 1992 г., а през 
1999 г. печели голямата 
награда на Френската 
академия за „Изумление и 

трепет”. Любопитно е, че 
Амели публикува по един 
роман всяка година – има 
строг режим на хранене, 
пише по 4 часа на ден и 
се събужда преди изгрев 
слънце. Самата тя се 
определя като графоман-
ка: „Ако не пиша, ставам 
опасна.” 

Boney M тръгват на 
турне в България
Диско легендите ще гостуват в Добрич, Варна, Шумен и Бургас

Д вата  кон -
церта на леген-
дарните звезди 
на поп и диско му-
зиката Boney M в 
София през декем-
ври миналата година 
предизвикаха истински 
фурор. Поради големия 
интерес съставът се 
завръща в България, за 
да представи своето 
бляскаво шоу пред 
жителите на още 
4 големи българ-
ски града. Мейзи 
Уилямс и нейни-
те колеги ще 
изпълнят най-
големите си 
хитове в До-
брич (29 юни), 
В а р н а  ( 3 0 
юни), Шумен 
(1 юли) и Бур-
гас (2 юли). 
Билетите 
за  кон -
це р т и -
те ще ва-
рират между 10 и 30 лева. 

Boney M и ABBA са 
едни от формациите, ко-
ито написват историята 
на диско музиката, която 

продължава да бъде по-
пулярна и днес – т.нар. 
ретро партита в родни-
те клубове все още се 
радват на огромен ин-

терес. Въпреки че песни 
като „Daddy Cool”, „Ma 
Baker”, „Rasputin”, „Rivers 
of Babylon” и „Brown Girl in 
the Ring” са на повече от 

30 години, продължават да 
пълнят дансингите.

Boney M са създадени в 
средата на 70-те години 

и моментално печелят 
голяма популярност 

благодарение 
на ат-
р а к -
т и в -
н а т а 

си визия 
и яркото 

си сценично 
поведение. За-
едно с поп икони 

като Елтън 
Джон, Ма-

дона  и 
М ай -

к ъ л 

Джексън са едни от най-
продаваните изпълнители 
за всички времена с пове-
че от 100 милиона прода-
дени албума. 

Мартин Динчев

Проф. Огнян Герджиков 
представи книгата „Енер-
гия – 2009” на министъра на 
държавната администра-
ция и административната 
реформа Николай Василев. 
Жанрът на изданието може 
да се определи като доку-
ментална автобиографич-
на публицистика. По думи-
те на проф. Герджиков две 
са основните неща, които 
„Енергия – 2009” дава на чи-
тателите си – задълбоче-
ни познания за най-новата 
история, видяна през очи-
те на автора. Тя заразява с 
вяра, позитивизъм и положи-
телна енергия, характерни 

за министъра. 
Решението за написва-

нето на книгата е взето на 
шега през 2008 г. С помощ-
та на приятели Николай 
Василев я написва и издава. 
Той благодари на познати-
те си, които са му дали мо-
рална подкрепа с амбиция, 
смелост, креативност, по-
зитивна и жизнеутвържда-
ваща енергия да се изяви 
като майстор на изящната 
словесност.

Сред гостите на съби-
тието бяха министърът на 
образованието и науката 
Даниел Вълчев, еврокоми-
сарят Меглена Кунева и др.

„Енергия – 2009”  - 
за позитивизъм и 
положителни емоции
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The town of Delyo Haidutin 
is pioneer in ecotourism

‘T he  f l owe r  o f  t h e 
Rhodopes’, as local people 
call affectionately their town, 
is a host of what not events 
among which annual tourist 
fair for disabled people.

Local people fight for 
preserving their wealth. The 

area is clean, beautiful and 
has unique atmosphere.

The  b i o  va r i e t y  o f 
t h e  Z l a t o g rad  re g i o n 
includes wild orchid, spring 
cyclamen, holly, mountain 
s n o w d ro p,  m a y w e e d , 
rare birds,  rept i les and 

amphibians. The region is 
rich in thermal springs. The 
most significant deposits 
of hot mineral water are in 
the Erma River valley where 
the temperature of water 
is between 80 and 100 
degrees.

Sofia builders report a 
successful year

Correctness and respect for the work 
of others, then all the remaining

The term to prove 
possession of long-
standing home-
purchase savings 
deposits is extended

The s i tuat ion in  the 
construction sector during 
the reported period, the 
sharp decrease in building 
p e r m i t s ,  t h e  n o t  we l l 
regulated working rules, 
as well  as the behavior 
of banks during a special 
period for the construction 
sector  were among the 
main topics discussed at 

the Annual Meeting of the 
Sofia Regional Office of 
the Bulgarian Construction 
Chamber. Directors and 
managers of big construction 
companies united around the 
idea that one of the good 
outcomes of the crisis will 
be the start of infrastructure 
projects, most of which have 
not started yet, and the best 

construction time began long 
ago…

In this sense, it was no 
surprise to anybody that the 
chairman of the meeting eng. 
Alexander Vitkov – deputy 
chairman of the Regional 
Counci l  postponed wi th 
one hour the beginning of 
the meeting due to lack of 
quorum. Busy people….

“In every branch a man 
should first of all be honest; 
a man should respect the 
man against himself and his 
work. I shall not talk about 
postulates as honesty and 
loyalty because they have 
different valuation for people. 
I am sure that people around 
can notice it, even if they 
are prejudiced against you… 
If you approach someone 
honest ly,  ser iously  and 
correctly, in most cases 
you will win them for your 
cause and that will reflect 
on business. No one wants 
to work with people who 
have a bad reputat ion . 
Discipline is an obligatory 
quality for everybody who 
wants to work. If a man is 
not disciplined, the market, 
society and his family will 
throw him out,”  told me 
Georgi Stoev at our meeting 
in Russe.

By the end of  2009 
the people who have long-
standing home-purchase 
savings deposits can prove 
their rights before the local 
municipal commissions. 
That envisage the adopted at 
second reading amendments 
to the Act to Sett le the 
Housing Problems of Long-
standing Home-purchase 
Savings Depositors, the 
press centre of the National 
Assembly announced. The 
MPs extended by seven 
months the term for persons 
entitled to compensation 
to be included in the final 
lists, which expired on 21 
May. According to another 
amendment,  ent i t led to 

compensation are citizens 
who do not own either in the 
country or abroad housing 
estates or villas eligible for 
permanent residing, or if 
they own such, their value 
does  no t  exceed  BGN 
60,000. In the previous 
ac t  the  sum was  BGN 
40,000. A novelty is also 
the possibility depositors 
to transfer their deposits 
to lateral branch relatives 
up to the third grade, i.e. 
to nieces and nephews. Up 
to now deposits could be 
transferred to direct relatives 
without restriction and to 
lateral branch relatives up to 
the second grade, i.e. only to 
brothers and sisters.

The fate of the children of my 
perished colleagues of the 
Interior Ministry is my cause

For a couple of days the celebration 
o f  the  50 th  b i r thday  o f  Vents is lav 
Range lov,  Head  o f  t he  Cont ro l  o f 
Dangerous Weapons and Substances 
Directorate to the Ministry of Interior, 
has divided the society into several 

theses. 
Please notice that our conversation 

with Mr. Rangelov took place before the 
date of 29 May when an anniversary 
turned into a nat ional  event  wi th a 
definite political taste…

Photo Kamen Vlahov

Photo Kamen Vlahov
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50 години навърши 
Професионалната гимна-
зия по строителство в 
Габрово. 

Юбилеят бе отбеля-
зан с демонстрации на 
централния площад в гра-
да на практически умения 
на възпитаниците на учи-
лището.

Освен традиционни-
те облицовки, настил-
ки и полагане на фаянс 
младежите показаха по-
следния „писък” в мода-

та на строителството 
– т.нар. спирит ефект. 
Той все още не е много 
разпространен и тепърва 
ще навлиза в новото мо-
дерно строителство, но 
училището готви своите 
кадри и в това направле-
ние. Техниката позволява 
постигането на търсе-
ния ефект с нанасянето 
по определен начин на 
различни цветове и бои.

Строителното учили-
ще има четири специал-
ности – „Строителство 
и архитектура", „Сухо 
строителство" ,  „Въ-

трешни облицовки и на-
стилки" и „Електрически 
инсталации".

Според директора на 
гимназията инж. Величко 
Велков обаче най-голям 
наплив на ученици има за 
специалността „Строи-
телство и архитектура". 
Нейното предимство е, 
че изучаващите тази спе-
циалност усвояват и още 
една-две професии, свър-
зани със специалностите 
„Облицовки" или пък „Сухо 
строителство". За цел-
та учениците се явяват 
на изпит след XII клас и 
завършват с втора сте-
пен професионална ква-
лификация по съответ-

ната специалност. След 
това възпитаниците на 
училището или кандидат-
стват във висше учили-
ще, или продължават в 
гимназията XIII клас за 
професията строителен 
техник с придобиване на 
трета степен професио-
нална квалификация.

„Дори и в кризата има 
голямо търсене на кадри 
и доста от тях след XII 
клас директно приемат 
офертите на строител-
ните фирми, тъй като 
заплащането е мотиви-
ращо", казва директорът 
на ПГС.

Проблем за строител-
ните дружества обаче се 

оказва липсата на средни 
специалисти, и по-точно, 
на технически ръково-
дители. След завършва-
нето на XII клас голяма 
част от учениците от 
специалността „Строи-
телство и архитектура" 
предпочитат да продъл-
жат образованието си 
във ВУЗ, вместо да за-
вършат XIII клас за при-
добиване на професията 
на строителния техник. 

„Действително стро-
ителният бизнес усеща 
остро липсата на такива 
кадри. Много от предпри-
емачите споделят, че са 
се превърнали в строи-
телни техници", споделя 
инж. Велков.

Началото на половин-
вековната история на 
гимназията започва през 
далечната 1959 г. в село 
Етъра, сега квартал на 
Габрово, когато се от-
крива едногодишна школа 
за подготовка на строи-
телни кадри. Тя е наста-
нена в старото училище 
на селото. През 1960 г. 
учителският колектив 
заедно с курсистите 
започват изграждането 
на собствена училищ-
на сграда в кв. „Борово” 
в града на Рачо Ковача. 
С годините постепенно 
се налага съвременното 
строителство, за да се 
стигне до изучаването 
и прилагането на модер-
ните строителни техно-
логии.

Професионалната гимназия по строителство 
в Габрово отбеляза половин век

Мариана Димитрова

Община Кърджали

За иизработване на прединвестици-
онни проучвания, ПУП – ПЗ, Парцеларни 
планове и технически проекти за из-
граждане на канализационна мрежа, 
ПСОВ и реконструкция на водопроводна 
мрежа в населени места на община Кър-
джали, по обособени позиции, съгласно 
договори на Община Кърджали за безвъз-
мездна финансова помощ по процедура 
BG 161PО005/08/1.30/01/01 „Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти по приоритетна ос 1 на Опера-
тивна програма „Околна среда 2007-2013 

г.", съфинансирана от Европейския фонд 
за регионално развитие и от Кохезион-
ния фонд на Европейската общност".

Обществени поръчки Обучение

Община Плевен

За основен, текущ ремонт, рехаби-
литация и изграждане на уличната и 

пътната инфраструктура на община 
Плевен.

Дейността обхваща основен, текущ 
ремонт и изграждане на уличната мрежа 
на община Плевен. Извършването, кон-
тролът и отчитането на ремонта, под-
държането и изграждането на уличната 
инфраструктура ще се осъществяват 
чрез възлагателни задачи за определени 
видове работи и дейности, обобщени в 
определен брой позиции, описани в тех-
ническата спецификация, неразделна 
част от документацията, в съответ-
ствие с техническите правила и норми 
за изграждане и ремонт на улиците.

Вестник „Строител” набира дарения за храма "Св. арх. Михаил" 
„ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ” ЕАД
„КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД
IBAN: BG65 KORP 9220 1026 3742 01
BIC: KORPBGSF

Професионалната гимназия по строителство в Габрово има 

вече половинвековна история

Ученици демонстрират последния „писък” в строителството – спирит ефекта

Уважаеми колеги,
При първоначалното си вписване 

в регистъра на Камарата на строи-
телите в България, както и при го-
дишното потвърждаване на обстоя-
телствата, всяка фирма трябва да 
посочи наличието на поне едно лице 
по трудово правоотношение за кон-
трол по спазването на здравослов-
ни и безопасни условия на труд. Това 
длъжностно лице трябва да има до-
кумент за преминато обучение през 
последните 12 месеца от лицензиран 
от НАПОО център за професионално 
обучение.

Обучението е съгласно Наредба 
№3 от 27.07.1998 г. за функциите и 
задачите на длъжностните лица и 
на специализираните служби в пред-
приятията за организиране изпълне-
нието на дейностите, свързани със 
защитата и профилактиката на про-
фесионалните рискове и Наредба №3 
от 14.05.1996 г. за инструктажа на 
работниците и служителите по без-
опасност, хигиена на труда и проти-
вопожарна охрана.

Всички обучения, както и това, 
могат да се извършват само от ин-
ституции, лицензирани по Закона за 
професионалното образование и обу-

чение.
„Център за професионално обуче-

ние Виана” (Лицензия №2005/2239) ор-
ганизира курс на 8 юни 2009 г.

Начало 9:30 ч.

Място на провеждане - Професио-
нална гимназия по транспорт и енер-
гетика „Хенри Форд” (бивш „Вилхелм 
Пик”) – гр. София, ул. „Хайдут Сидер” 
№8 (последна спирка на трамвай №3).

Лектор – инж. Борис Петров, екс-
перт ЗБУТ

Завършилите курса получават ле-
гитимно Удостоверение за длъжност-
но лице по безопасност и здраве.

Цената на курса е 144 лв. (с ДДС). 
В цената са включени:

�  CD с всички нормативни доку-
менти; 

� кафе пауза; 
� обяд.
За предварителна заявка: тел. 

936 07 66, GSM 0884/200 980, факс 936 
07 36, e-mail: cpo_viana@mail.bg Този 
е-мейл адрес е защитен от спам бо-
тове, трябва ДжаваСкрипт поддръж-
ка, за да го видите; cpo@viana-bg.com 
Този е-мейл адрес е защитен от спам 
ботове, трябва ДжаваСкрипт под-
дръжка, за да го видите. Лице за кон-
такти - Калин Николов.

Курс за длъжностни лица по 

безопасност и здраве 



22 СТРОИТЕЛ СПОРТ И ТЕЛЕВИЗИЯ петък, 5 юни 2009 

КАНАЛ 1

ПЕТЪК, 5 юни
06:45 - Денят започва - сутре-

шен блок 07:30 - Евроизбори 2009. 
08:05 - Денят започва - сутрешен блок 
09:35 - Здраве 10:00 - Телепазарен про-
зорец 10:15 - Дързост и красота - тв 
филм /2268 епизод/ 11:05 - Какво съну-
ват плъховете - документален филм /
Франция, 2007г./ 12:00 - По света и у 
нас 12:25 - Евроизбори 2009. Предиз-
борни клипове 12:30 - Джейкъб Две-
Две и Качулатият Зъб - игрален филм 
/САЩ, Канада, 1999 г  14:15 - Специали-
зирано предаване за хора с увреден слух 
14:45 - Законът и ние 15:15 - Вкусът 
на живота с Васа Ганчева 16:00 - По 
света и у нас  16:40 - Забавен колеж 
- анимационен филм 16:55 - Любов от 
пръв поглед - тв филм /5 епизод/ 17:25 
- Новите резервати. Заливът Шарк - 
научнопопулярна поредица 17:55 - Ев-
роизбори 2009. 18:00 - По света 
и у нас 18:30 - Евроизбори 2009. 
20:00 - По света и у нас 20:30 - 
Евроизбори 2009. Предизборни 
хроники 20:40 - Спортни новини 
20:45 - Евроизбори 2009. 22:20 
- Есенин - тв филм /9 епизод/ 
23:15 - По света и у нас 23:25 - 
Евроизбори 2009. Предизборни 
хроники 23:35 - Евроизбори 2009. 
Предизборни клипове 23:40 - Пър-
ви международен фестивал "Meet the 
World". Концерт на Калима /Испания/

СЪБОТА, 6 юни
07:25 - Национален календар. 130г. 

от създаването на БНБ 07:30 – Детски 
свят 10:15 - Всички пред екрана 11:00 
- Памет българска с проф.Божидар Ди-
митров 12:00 - По света и у нас 12:15 
- Евроизбори 2009. 12:20 - Спортни но-
вини 12:30 - Бразди 13:00 - Иде нашен-
ската музика - фолклор 13:45 - Евроиз-
бори 2009. 13:50 - Минута е много - тв 
състезание 14:40 - Напълно сериозно - 
игрален филм /Русия, 1962г 16:05 - Умно 

село. Декалог 2002 16:50 - Уолт Дисни 
представя. "Хана Монтана" и "Магьос-
ниците от Уейвърли Плейс" - тв филми 
17:35 - Урок по родолюбие 18:20 - В ка-
дър. 18:50 - Злостър - Черното влечуго 
- тв филм /10 епизод/ 19:20 - Златните 
песни на "Златният Орфей 19:25 - 50 
години БНТ. 1979 19:30 - По света 
и у нас 19:55 - Евроизбори 2009. 
20:00 - Футбол. България - Ейре, 
квалификация за Световно пър-
венство 2010 22:45 - По света и у 
нас 23:00 - Евроизбори 2009. 23:20 
- Аурора - игрален филм /САЩ, 1984г./

НЕДЕЛЯ, 7 юни
07:45 - Анимационни филми  09:00 

- Студио. Евроизбори 2009 11:10 - Без 
илюзии - филм за Евровизия 2009 12:00 
- По света и у нас 12:40 - Семейно 
проклятие - игрален филм /САЩ, 14:35 
- Непозната земя 15:05 - Класически 
албуми. Елвис Пресли 16:00 - По све-
та и у нас 16:30 - Спортна треска 
17:00 - Теглене тиражите на ТОТО 2 
и Втори ТОТО шанс 17:30 - Спортна 
треска 18:00 - По света и у нас 
18:50 - Евроизбори 2009 - пряко 
предаване от зала 2 на НДК 20:00 
- По света и у нас 20:30 - Студио. 
Евроизбори 2009

bTV

ПЕТЪК, 5 юни
06:20 - Детски клуб Дисни  06:50 

- "Тази сутрин" - информационно преда-
ване 09:30 - "Бон Апети" 10:00 - "Часът 
на мама" 11:00 - "Господарката на Троя" 
- сериал, еп. 49 12:00 - bTV Новините 
- обедна емисия 13:30 - "Лицето на 
другата" - сериал, еп. 83 14:30 - "Буря 
в рая" - сериал, еп. 178 15:30 - "SMS" - 
сериал, еп. 105 16:00 - "Любовни игри" 
- телевизионна игра 16:30 - "Горчиво" 
- шоу за младоженци 17:00 - "Любовта 
е във въздуха" - еп. 28 18:00 - "Нека 
говорят с Росен Петров" - токшоу 

19:00 - bTV Новините - централ-
на емисия 20:00 - "Бягство към 
победата" - риалити 21:00 - "Ко-
миците" - комедийно шоу 22:00 
- bTV Новините - късна емисия 
22:30 - "Бягство към победата" 
- вечерно ток шоу 23:30 - "Моите 
мили съседи" - сериал, еп. 33

СЪБОТА, 6 юни
06:30 – За децата 09:30 - "Бон 

Апети" - кулинарно предаване с Иван 
Звездев 10:00 - "Огледала" - предаване 
за мода и стил с водещ Радост Дра-
ганова 11:00 - "Търси се..." - токшоу с 
водещи Меги и Нели 12:00 - "Глобусът" 
12:30 - "Най-смешните животни и 
хора на планетата 13:00 - "Монк" - 
сериал, сезон 5, еп. 1 14:00 - Формула 
1. Квалификации - пряко от Истанбул 
парк, Турция 15:00 - "Разбулените тай-
ни на Магията" - развлекателно шоу 
16:00 - "Опасно близо" - документална 
поредица за Лили Иванова, еп. 6 17:00 
- "Море от любов" - токшоу с водещ 
Наталия Симеонова 18:00 - "Сеизмог-
раф" - предаване за полемика и анализи 
с водещ Светла Петрова 19:00 - bTV 
Новините. централна емисия 
20:00 - "Ясновидци" - риалити шоу 
21:00 - "Шепот от отвъдното" - 
сериал, сезон 2, еп. 20 22:00 - bTV 
Новините - късна емисия 22:30 - 
"Великолепната шесторка" 23:40 
- "Плънкет и Маклийн"

НЕДЕЛЯ, 7 юни
07:30 – За децата 09:00 - "Сблъ-

сък" - сутрешно ток шоу с водещи 
Иван и Андрей 10:30 - Студио "Избори 
за Евродепутати 2009 12:00 - bTV 
Новините - обедна емисия 12:30 - 
"Двама мъже и половина" - сериал, 
сезон 4, еп. 21 13:00 - "Звезда в малкия 
град" - Семейна комедия, САЩ, 2004 г., 
Режисьор. Савидж Стив Холанд, 14:30 
- Формула 1. Старт - пряко от Ис-
танбул парк, Турция 17:00 - "Топ гиър" 
- автомобилно шоу 17:30 - "Аламинут" 
- комедийно шоу 18:00 - Студио 

"Избори за Евродепутати 2009 
19:30 - bTV Новините - централ-
на емисия 20:00 - Студио "Избори 
за Евродепутати 2009

ПЕТЪК, 5 юни
07:00 - "Здравей, България" - су-

трешен блок на НТВ 09:30 - "На кафе" 
- предаване на НТВ 12:00 - "Кален-
дар" - 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 22:30 
- "Господари на ефира" - забавно 
предаване на НТВ 23:00 - "Кален-
дар" - информационна емисия на 
НТВ 23:15 - "Крал Артур"  

СЪБОТА, 6 юни
07:30 – За децата  10:30 - "Куче-

Футболист: Евро Купата" - с уч. на 
Джейк Томас, Лори Хюринг, Ник Моран, 
Скот Клевърдън, Франк Саймънс и др. 
12:00 - "Календар" - информационна 
емисия на НТВ 12:15 - "Пазарен нави-
гатор" - предаване за икономика 12:30 
- "Има ли пилот в самолета"  14:10 
- "Има ли пилот в самолета 2 15:45 - 
"Бумеранг" 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 - "Фалстарт" - с уч. на 
Матю Макконахи, Сара Джесика 
Паркър, Зоуи Дешанел, Джъстин 
Барта, Брадли Купър и др. 22:50 - 
"Горещо" - телевизионен таблоид 

с Венета Райкова

НЕДЕЛЯ, 7 юни
07:30 - "Животът и приключе-

нията на Джунипър Лий " - дет. ани-
мационен сериал, 3 сезон 08:00 - "Ка-
спър" - детски анимационен сериал 
08:30 - "Капитан Скарлет" - детски 
анимационен сериал 09:00 - "Календар" 
- новинарска емисия 09:05 За децата  
12:00 - "Календар" - информацион-
на емисия на НТВ 12:15 - "България: 
различната" - предаване за туризъм 
12:30 - "Ласи" - сериен филм 13:30 - 
"Артур и минимоите"  15:30 - "Джери 
Магуайър" 18:00 - "На четири очи" с 
Цветанка Ризова 19:00 - "Календар" 
- информационна емисия на НТВ 
19:30 - "Темата на Нова 20:00 - 
Господари на изборите- комедий-
но изборно студио 21:30 - "Кален-
дар" - информационна емисия на 
НТВ 21:45 - "Убийство по учебник" 
- с уч. на Сандра Бълок, Крис Пен, 
Райън Гослинг, Майкъл Пит, Бен 
Чаплин и др.

ПЕТЪК, 5 юни
09:30 - Тенис, "Ролан Гарос": 

Новини на закуска 09:45 - Футбол, 
Младежки турнир Тулон: Португалия 
- Чили 11:15 - Футбол, Световни 
квалификации: Обзор 12:15 - Тенис, 
"Ролан Гарос": Полуфинали (жени) 
14:00 - Тенис, "Ролан Гарос": Полуфи-
нали (мъже), пряко 19:00 - Тенис: 
"Гейм, сет, Матс 19:30 - Фут-
бол, Младежки турнир Тулон: 
Холандия - ОАЕ, пряко 21:15 
- "Евроголове 21:45 - Футбол, 
Младежки турнир Тулон: Ар-
жентина - Египет, пряко 23:30 
- Тенис: "Гейм, сет, Матс 00:00 
- Тенис: "Ролан Гарос 01:00 - Фут-
бол, Младежки турнир Тулон: Порту-
галия - Чили 02:00 - Тенис: "Гейм, 

сет, Матс

СЪБОТА, 6 юни
09:45 - Куриози 10:00 - Футбол, 

Световни квалификации: Обзор 11:00 
- Футбол, Световни квалификации: 
КНДР - Иран, пряко 13:00 - Футбол, 
Приятелски мач: Франция - Турция 
14:00 - Футбол, Младежки турнир 
Тулон: Аржентина - Египет 15:30 - Те-
нис, "Ролан Гарос": Финал (жени), пряко 
18:00 - Тенис: "Гейм, сет, Матс 18:30 
- Футбол, Приятелски мач: Франция - 
Турция 19:30 - Футбол, Младежки тур-
нир Тулон: Франция - Португалия, пряко 
21:15 - Футбол, Световни ква-
лификации: Катар - Австралия 
21:45 - Футбол, Младежки турнир 
Тулон: Катар - Чили, пряко 23:30 
- Футбол, Световни квалифика-
ции: Обзор 00:00 - Тенис: "Ролан 
Гарос 01:00 - Футбол, Световни ква-
лификации: Обзор 02:00 - Тенис: "Гейм, 
сет, Матс 09:30 - Тенис, "Ролан Гарос": 
Новини на закуска

НЕДЕЛЯ, 7 юни
09:45 - Тенис: "Гейм, сет, Матс 

10:15 - Футбол, Световни квалифика-
ции: Литва - Румъния 11:00 - Футбол, 
Световни квалификации: Швеция - Да-
ния 12:00 - Футбол, Световни ква-
лификации: Сърбия - Австрия 12:45 
- Автомобилизъм: "Порше къп" Тур-
ция, пряко 13:30 - Футбол, Световни 
квалификации: Швеция - Дания 14:30 
- Футбол, Световни квалификации: 
Обзор 15:30 - Тенис, "Ролан Гарос": Фи-
нал (мъже), пряко 18:30 - Тенис: "Гейм, 
сет, Матс 19:00 - Колоездене: "Дофи-
не либере" (първи етап), пряко 20:00 - 
Футбол, Младежки турнир Тулон: 
Египет - Холандия, пряко 21:45 
- Футбол, Световни квалифика-
ции: Обзор 22:45 - "Моторспорт 
уикенд 23:00 - Бокс: Каро Мурат 
- Кристиян Санавия 00:30 - Тенис: 
"Ролан Гарос 01:30 - Тенис: "Гейм, 
сет, Матс 02:00 - "Нокаут 09:30 - 
Тенис, "Ролан Гарос": Новини на закуска

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

„С рок ъ т  з а 
и з п л а щ а н е  н а 
дълга беше 3 яну-
ари 2009 г. Не-
брежността на 
Хаман го поставя 
в неприятно по-
ложение", комен-
тира представи-

тел на полицията.
„В момента прегова-

рям с хората, на които 
дължа пари. Убеден съм, че 
ще стигнем до решение и 
изобщо няма да се наложи 
да се обръщаме към съда", 
философски заяви немски-
ят полузащитник.

Немският футболист Дитмар Хаман 
бил затънал в дългове заради хазарт

Полицаи претърсват 

фен клуб на „Левски“ 

в СофияБившият играч на 
„Ливърпул" и „Манчес-

тър Сити" Дитмар 
Хаман е затънал в 
дългове заради ха-

зартните си увлече-
ния и има вероятност 

да бъде съден, пише 
британският вестник 

„Дейли Мейл". 35-го-
дишният футболист, 

който в момента 
е свободен агент, 

дължал над 700 хил. 
паунда на букмейкър-

ска къща от януари 
и бил погасил едва 

100 хил. от дълга си. 
Заради огромното 

забавяне на парите 
от букмейкърската 

къща се обърнали към 
органите на реда.

Полиция проверява фен 
клуб на „Левски", намиращ 
се зад сграда на Цен-
тралните хали в София. 
Служителите на реда са 
срязали входната метал-
на врата на помещение-

то и все още го претърс-
ват. Акцията вероятно е 
свързана с операцията, 
при която до момента 
са задържани 11 души за 
разпространение на нар-
котици.



Впечатляващият дизай-
нер на диамантени бижута 
Антонио Корвино предста-
ви уникални украшения пред 
българския хайлайф на еле-
гантната тераса в луксоз-
ния хотел в края на минала-
та седмица. С красивия си 
танц балерини, облечени в 
черно и бяло, придадоха не-
повторимост на атмосфе-
рата. Диамантени пръсте-
ни, огърлици, обеци и гривни 
блестяха на изискан черен 
фон на VIP партито. Офи-
циално поканените дами 
и господа се насладиха на 
необикновените решения 
на италианския талант, 
изпълнени с романтика и 
мистицизъм, почерпени от 
тайните на земята и кос-
моса. Corvino Diamond пред-
стави девет линии бижута, 
специално направени от 
висококачествени злато и 
диаманти - Sospeso, Miniera, 
Yachting, Louvre, Codice da 
Vinci, Black Shine, Ariа, Fedi 
Corvino и Geo. Няколко от 
украшенията дори намериха 
новите си собственици по 
време на самото събитие. 
През юни новата колекция 
ще бъде представена и на 
публиката в Милано, където 
рекламно лице ще бъде са-
мата Виктория Бекъм. 

Атракция на шоуто у 
нас беше необикновеният 
пръстен Sospeso, израбо-
тен от бяло злато и високо-
качествени диаманти. Ди-
зайнът му е изключително 
атрактивен и почти нере-
ален: големият скъпоценен 
камък изглежда като че се 
носи във въздуха, противно 
на земното притегляне. Но 
това не е магия, а умело 
проектирано изобретение, 
базирано върху магнитни 
сили, което позволява на 
диаманта да стои окачен 
в пространството. „Сос-
пезо” е вдъхновен от емо-
цията между мъжа и жена-
та, от нежните чувства 
и стремежа за близост. 
И накитите Miniera са из-
пълнени със загадъчност. 
Те напомнят сияние, блика-
що от недрата на земята, 
като че светлина струи от 
вътрешността на бижуто 
и с превъзходна изразител-
ност допълва блясъка му. Ли-
нията Yachting е вдъхновена 
от космоса и изразява иде-
ята за планетна орбита. В 
Louvrе муза на италианския 
талант е парижката пира-
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Милано представи изкуство  
за милиони в хотел „Феста София” 

Виолета Михайлова „Избрах именно България за представяне-
то на тази колекция, защото вярвам, че 
тук има много ценители на изящните из-
делия, а освен това получих и безценната 
подкрепа на хотел „Феста София” и г-жа 
Петя Славова”, каза г-н Антонио Корвино.

мида. Бижутата 
са изключител-
но красиви и об-
сипани с много 
камъни. В съвър-
шен геометри-
чен баланс два 
черни диаманта 
се събират на 
върха на пръстена. Бели ка-
мъни като блокчета покри-
ват останалата част от 
формата, създавайки блес-
тящ контраст. Линията 
Codice da Vinci e изпълнена 
с изключителна красота 
и мистерия. Украшенията 
са израз на свързването в 
едно на две души, на подкре-
пата помежду им. Тя е сим-
вол и на запазената от тях 
тайна на вярата. В Black 
Shine Корвино идентифици-
ра себе си с цвят: лъскаво 
черно. Характерното за 
тази линия е противополож-
ният ефект на светлината 
- от една страна, бялото 
на посипаните диаманти 

и отразяващата се свет-
лина на бялото злато, и от 
друга, черното отражение 
от заобикалящия матери-
ал. Елегантните блестящи 
форми в Ariа едновременно 
показват тенденции на 
новото поколение бижута 
и напомнят класическото 
златарско изкуство. Fedi 
Corvino изобразява разно-
образието и индивидуал-
ността. Изключително ин-
тересната серия бижута 
включва три пръстена, ко-
ито може да бъдат комби-
нирани помежду си в седем 
различни модела, което поз-
волява безброй варианти за 
интерпретация на бижуто. 
Geo е младежката линия на 
Corvino Diamond. За нея са 
характерни геометричните 
форми във всеки елемент. 
Тя е базирана върху контра-
ста на лъскавото и мати-
раното злато, съчетано с 
подходящ цвят диамант - 

бял, жълт, кафяв. 
Антонио Корвино за-

вършва Академията по 
изобразителни изкуства в 
Парма, където след това 
става  преподавател . 
Творческите идеи и опит 
му позволяват да се развие 
и реализира като дизайнер 
на модни аксесоари, които 
започва да представя в из-
вестни американски мага-
зини - Bloomingdales, Saks, 
Goodman и др., и в бри-
танския Harrods. По-късно 
той се отдава на работа 
в полето на рекламата в 
Armando Mondadori, Condе 
Nast, Rusconi и Edimoda, 
докато не отваря своя 

собствена рекламна аген-
ция. След две години на 
изследване и изучаване 
на висшето изкуство на 
бижутерията, на 13 де-
кември 2007 г., Антонио 
Корвино открива забеле-
жителен магазин с шоурум 
в Милано - лаборатория на 
дизайнерски идеи и истин-
ски извор за дистрибуция 
в Италия и чужбина. Той 
работи изключително с 
„чисти диаманти" (с KPCS 
гаранция за нравствена 
търговия на скъпоценни-
те камъни. The Kimberley 
Process Certification Scheme 
(известно като KPCS) е 
сертификатната програ-
ма, целяща превенция на 
пазара на „кървави диа-
манти". Тя е въведена през 
2003 г. от ООН (с резо-
люция 55/56 от 2000 г.) и 
е предназначена за удос-
товеряване произхода на 
необработените диаман-

ти, които трябва да са 
добити в региони, лишени 
от вътрешни конфликти. 
Целта е предотвратя-
ване финансирането на 
бунтовнически групи чрез 
незаконната продажба на 
скъпоценния материал. 
Наличието на KPCS е га-
ранция за потребителите, 
че диамантите, с които 
се сдобиват, няма да са 
причина за подпомагане-
то на насилие от военни 
действия и по този начин 
ще бъдат избегнати жес-
токост и злоупотреби с 
човешките права в Ангола, 
Сиера Леоне и други райони 
на Африка и по света. 
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Атракция на шоуто у нас беше необикновеният пръстен 

Sospeso, изработен от бяло злато и висококачествени 

диаманти

Бижута от линията 

Yachting - Caleidoscopio

Антонио Корвино със съпругата си Елеонора Агерито - негова муза и най-голяма 

почитателка
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BVLGARI -
125 години италиански бижута

Огърлица от злато 

и корали (`70-те)

Актрисата 

Салма Блеър

Кейти 

Сандърс
Джесика 

Алба

Серена 

Аутиери

Мар 

Саура

Огърлица от злато 

и жълти сапфири, 

цитрини и 

диаманти (`70-те)

B v l g a r i 
отпразну-
в а  12 5 -
ат а  с и 
годиш-
н и н а , 
к а т о 
о т к р и 
п ъ р в а -
та си ре-
троспектив-
на изложба в престижния 
изложбен дворец в Рим. Тя 
ще остане отворена за 
посетители от 22 май до 
13 септември 2009 г.

Изложбата „Между 
вечността и история-
та: 1884-2009" ще покрие 
най-важните етапи от 
историята и развитието 
на дизайна на Bvlgari, от 

отварянето на първия ма-
газин на ул. „Виа Систина” 
през 1884 г. до днешен ден.

На партито за офи-
циалното откриване при-
състваха кметът на Рим 
Джани Алемано и много 
видни културни фигури, 

з в е з д и  о т 
ш о у б и з -
неса, из-
в е с т н и 
политици 

и важни пред-
приемачи от ита-

лианската столица. 

Многобройни италиански 
и международни знамени-
тости пристигнаха в Рим, 
за да отпразнуват това 
историческо постижение 
з аедно  със 
семейство 
Булгари.

О т -
к р и в а -
н е т о  н а 
р е т р о с -
пективна-
та изложба 
даде шанс 
на Bv lgar i 
да увели-
чи  при- но-
са си към к а м -
панията „Да пренапишем 
бъдещето" на „Спасете 
децата", която беше пред-
приета, за да осигури об-

разование на 8 милиона 
деца, които живеят в 
държави, раздирани от 
войни. Bvlgari са 
обещали  да 
поддържат 
кампани -
ята през 
2 0 0 9  г . 
В  п р и -
състви-
ето  на 
Шарлот 
П е т р и 
Горницка, 
управител на 
„Спасете деца-
та" в САЩ, Клаудио 
Тесауро, президент 
на „Спасете децата" в 

Между вечността 
и историята

Италия, и 
много други 

международ-
ни представители 

на организацията, 
Bvlgari представи за 

пръв път пред общество-
то необикновена колекция 
с ограничен брой ек-
земпляри, съста-
вена от 11 
уникални 
бижута 
от ви-
с ш а 
м о д а 
и  7 
л у к -
созни 
часов-
ника. Ко-
лекци ята 

ще бъде разпродадена на 
търг на „Кристис” в  Ню 
Йорк на 8 декември 2009 г.

Общата цена на би-
жутата и часовниците е 
приблизително 3 милиона 
евро и всички постъпления 
ще бъдат дарени на „Да 

пренапишем бъдещето".

Страницата е 
подготвена с любезното 
съдействие на


