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Премиерът откри 
логистична база край София 

Един от най-големите и мо-

дерни логистични центрове 

в България - Penny Market, бе 

официално открит в сряда. Лен-

тата преряза лично министър-

председателят Бойко Борисов. 

Точно преди половин година той 

направи символичната първа  

копка в качеството си на столи-

чен кмет. Борисов подчерта, че 

се надява логистичната база да 

помогне на района да се справи с 

кризата и нарастващата безра-

ботица. На събитието присъст-

ваха Росен Плевнелиев, минис-

тър на регионалното развитие 

и благоустройството, както и 

и.д. длъжността кмет на София 

Минко Герджиков. В момента са 

готови повече от 10 магазина 

„Пени” – в Ловеч, Враца, Омур-

таг, Велико Търново, Нова Заго-

ра, Берковица и др.

Сградата на логистичната 

база се намира до с. Столник, на 

25 км източно от София. Разпо-

ложена е върху 78 дка, 

а складовата площ 

заедно с офис поме-

щенията достига 

28 хил. м2. В склада 

в момента работят 

над 250 души, с което 

„Пени Маркет Бълга-

рия” се превръща в 

един от водещите 

работодатели за ре-

гиона. Но тенденция-

та е към увеличаване 

на броя на заетите 

лица, които до нача-

лото на следващата 

година трябва да бъ-

дат около 700. 

Инвестицията възлиза на 30 

млн. лева, а главен изпълнител на 

обекта е „Микс Кънстръкшън”.

Продължава на стр. 2

Дария Захариева

Премиерът Бойко Борисов и Васил Фечко, 
управител на „Пени Маркет България” прерязаха 
лентата на логистичната база

МРРБ взема под внимание препоръките на Камарата

Министерство на регионал-

ното развитие и благоустро-

иството (МРРБ) е включило 

Камарата на строителите в из-

готвянето на типови договори 

по строителството на пътища. 

Тези договори са приключени в 

министерството и на последен 

етап трябва да бъдат разгле-

дани от комисия, която да ги 

приеме. КСБ има готовност да 

подаде в МРРБ и готовия зако-

нопроект на Закона за ДДС. Това 

стана ясно след първото засе-

дание на Консултативния съвет 

към министъра на регионалното 

развитие и благоустройството.

Министър Плевнелиев е поел 

ангажимент, след като тръжни-

те условия по изграждането на 

магистрала „Тракия” бъдат съгла-

сувани между ведомствата, да 

се предоставят на Камарата, за 

да бъдат обсъдени и дадени ста-

новища по тях.

Ще бъдат внесени и бележки 

по Закона за обществените по-

ръчки. Това ще стане след раз-

ширеното заседание на УС на 

Камарата, което предстои, каза 

за в. „Строител” изпълнителният 

директор на КСБ Иван Бойков.

На срещата са присъствали 

и заместниците на министър 

Плевнелиев, а от страна на кон-

султативния съвет - предста-

вители на17 организации, сред 

които Камарата на строите-

лите в България 

(КСБ), Камарата 

на инженерите 

и Камарата на 

архитектите, 

„Българо-амери-

канската тър-

говска палата”, 

Немската камара 

и „Сдружението 

на общините”.

„Росен Плев-

нелиев направи 

и з л оже н и е  п о 

състоянието на 

строителството 

и преглед на зада-

чите от първата 

среща на съвета, 

която беше нео-

фициална, но въпре-

ки това на нея КСБ пое опреде-

лени ангажименти. Министърът 

предостави и плана за действие 

на ведомството до края на тази 

година”, разказа още Иван Бойков. 

На срещата са обсъждани 

възможностите за оптимизира-

не на публично-частното парт-

ньорство като вариант за подо-

бряване на работата в условия 

на икономическа криза.

Министър Росен Плевнелиев 

е благодарил на ръководството 

на КСБ за привлечените експер-

ти, които са участвали в прегле-

да на 19 проекта по ОП „Регио-

нално развитие” и са допринесли 

за намаляването на стойността 

с 32 млн. лв. Тези средства ще 

бъдат отпуснати за търгове на 

други общини. 

Плевнелиев е обещал да вклю-

чи експерти на КСБ в Комисията 

по магистрала „Тракия”. 

През следващата година око-

ло 1 млрд. лева по ОП „Регионално 

развитие” и по други планове на 

министерствто ще отидат за 

строителство, като сумата не 

включва проекта за АМ „Тракия”. 

„Въпреки това картината 

за строителния бизнес остава 

тежка, защото се оказа, че е 

изгубено много време за подго-

товка и реализация на проекти. 

Негативно е и това, че се спи-

рат всички ВиК проекти по про-

грама „Околна среда” и ще бъдат 

изграждани само пречиствател-

ни станции в големите градове”, 

коментира Иван Бойков. 

Иван Бойков - изпълнителен директор на КСБ

Силвия  Радославова

КСБ

2010 г.:  
Под знака  
на прецизните  
разчети и  
конкурентната 
борба за поръчки

На стр. 12-13



2 СТРОИТЕЛ СЕДМИЦАТА петък, 9 октомври 2009 

РЕПОРТАЖ ОТ МЯСТОТО 

НА СЪБИТИЕТО 

Когато момичето се появи на обек-

та, реакцията на работниците беше 

по мъжки първосигнална - започнаха да  

подсвиркват по него. А един от младите 

на скелето, който беше най-отракан, из-

вика колкото му глас държеше, та да го 

чуят всички: „Ей, маце, да сляза долу при 

теб, ама бригадирът не ме пуска - малък 

съм още!" Което предизвика всеобщ смях, 

тъй като младият беше висок към два 

метра и едър като родопска мечка. За-

качките с дошлото на обекта момиче си-

гурно целия ден нямаше да спрат, ако не 

се беше намесил бригадирът, който из-

рева към пощурелите хормони на младе-

жите, смеещи се горе на скелето: „Само 

да се качаааа!"... След този вик младите 

сконфузено утихнаха и бригадирът вече 

можеше да представи момичето на всич-

ки. То беше стажант-репортер към со-

фийски строителен вестник, изпратено 

на техния обект, за да направи репор-

таж. Бригадирът обясняваше, а момиче-

то стоеше и гледаше с нескрито отегче-

ние мястото и хората, които трябваше 

да описва с думи. „Това ли заслужавам аз, 

отличничката на журналистическия фа-

култет?!", питаше се наум, осъзнавайки 

къде се намира всъщност - далече от ци-

вилизацията, насред разкаляното от дъ-

жда Софийско поле. Момичето мечтаеше 

за друга журналистика - за отразяване на 

Парламента, за интервюта с министри и 

депутати. А в какво се бяха превърнали 

неговите мечти - в някаква черна ирония! 

Трябваше да интервюира зидаро-мазачи 

на строеж. Същите, които допреди ми-

нути просташки свиркаха и викаха, като 

че жена не бяха виждали досега. И то пък 

къде жена в това поле наистина?! 

Момичето се огледа - навред се шире-

ше Софийското поле, есенно унило и пус-

то, а над него небето, оловно натежало 

от дъждовни облаци. От време на време 

профучаваха коли по минаващия наблизо 

второкласен път. И оставаше тишина-

та на полето, огласяна от монотонните 

звуци на строежа - бученето на багера, 

пращенето на електрожените и скърца-

нето на крана. Момичето едва не се раз-

плака като дете, оставено за първи път 

в детска градина - на чуждо място, сред 

непознати хора. Само едната му гордост 

на отличник на журналистическия факул-

тет го накараха да стисне зъби и да про-

дължи с вдигната глава. Обикаляше стро-

ителната площадка и си водеше бележки. 

С работниците така и не се заговори - 

колкото от срамежливост, толкова и от 

презрение към тях. Какво можеха да ка-

жат те?! Повечето дали бяха завършили 

и средно образование, дали бяха прочели 

книга през живота си. Можеха само да 

зидат, да мажат и нищо друго. Такива 

бяха строителите в очите на момиче-

то. Такива и щяха да си останат, ако 

не се беше счупила колата, с която се 

прибираше за София. Никоя от малкото 

коли, които минаха, не спря да помогне. 

А вече се стъмваше, когато спря един 

стар, разскърцан бус. Това беше бусът 

на работниците от строежа. Те слязо-

ха и чак тогава разбраха, че спрялата 

кола е на момичето. Натрупаха се око-

ло колата, отвориха капака и започнаха 

да се човъркат по двигателя. Вкараха в 

буса момичето да изчака на топло. „Няма 

страшно, ще го оправим коленцето!", каза 

някой и затвори вратата, за да не влиза 

студеният вятър. 

Момичето седеше и наблюдаваше как 

тези непознати мъже, уморени от теж-

кия ден, се „бориха“ цял час с нейната 

кола. Бутаха я, зареждаха й акумулатора 

с ток, взираха се на едва мъждукащо фе-

нерче из вътрешностите на двигателя. 

Докато накрая колата запали с изтер-

зан рев. Момичето нямаше думи, с които 

да изкаже своята благодарност. Намери 

сили само да каже едно „Много се изви-

нявам за всичко!" Работниците дори и не 

подозираха за какво точно им се извинява 

- сигурно за работата по колата. Но мо-

мичето им се извиняваше за нещо пове-

че - за това, че почти щеше да пропусне 

да ги опознае и да разбере колко мъжки 

момчета са.

За „Тухла четворка“ - 

Петър Донкин

Тухла четворка

Симеон Дянков, министър на финансите:

Няма да вдигаме 
данъците

През 2010 г. няма да 

бъдат увеличавани данъ-

ците. Това е предвидено 

в проектозакона за дър-

жавния бюджет, който 

ще бъде разгледан на 

следващото заседание на 

Министерския съвет, а до 

края на октомври ще бъде 

внесен за гласуване в На-

родното събрание.

Според финансовия 

министър Симеон Дянков 

проектът влиза в опре-

делението за балансиран 

бюджет, което означава, 

че заложените разходи 

са приблизително равни 

на приходите. Министър 

Дянков заяви, че бюдже-

тът ще бъде преразгле-

дан в средата на след-

ващата година, когато 

ще има яснота за иконо-

мическото развитие на 

страната и за възможно-

то увеличаване на някои 

разходи. Ако парламентът 

одобри балансирания бю-

джет, заложеният и за 

2010 г. буфер от 10% на 

разходите няма да бъде 

използван, обясни Дянков.

 „Ако видим, че към 

средата на годината има 

някакво затопляне в ико-

номическата ситуация, в 

смисъл, че влизат повече 

пари в агенцията за при-

ходите, тогава посоката 

ще бъде еднозначна - ще 

се увеличават разходите. 

Какво ще бъде разпреде-

лението на това увели-

чение, това вече е част 

от изпълняване на обеща-

нията от управленската 

програма и на ГЕРБ, и на 

правителството", допъл-

ни финансист номер едно.

„Нямаме спор по бю-

джета”, каза пред жур-

налисти и премиерът 

Бойко Борисов. По думи-

те му в държавата има 

точен брой пари, които 

са под нулата, и затова 

се действа по законова-

та схема - предлага се 

рамка, обсъжда се, следва 

обсъждане в тристранно-

то сътрудничество, нови 

консултации в Министер-

ския съвет и в Народното 

събрание. „Баланса ще 

намеря аз накрая”, каза 

премиерът в отговор на 

въпрос дали ще бъде по-

стигнат балансиран бю-

джет. 

Премиерът откри...
Продължение от стр. 1

Като представители 

на един от най-големи-

те търговски концерни 

в Европа, „Пени Маркет 

България” следва всички 

европейски стандарти и 

строго следи за качест-

вото на продуктите, ко-

ито постъпват в склада. 

Логистичният център 

има капацитет да об-

служва до 100 магазина 

в цялата страна. Всеки 

продукт, който ще бъде 

продаван в тях, е подло-

жен на строг контрол на 

качество още при прие-

мането му в склада. 

Логистичният цен-

тър е изцяло съобразен с 

най-новите технологии в 

строителството. Биоло-

гичнопречиствателната 

станция и фотоволтаич-

ната система ще допри-

насят за справянето с 

прогресиращото замърся-

ване на природата. 

Във връзка с бързата и 

активна експанзия, която 

„Пени Маркет България” 

провежда, е планиран и 

втори склад в Шумен, кой-

то ще бъде на площ от 18 

хил. м2 и ще има възмож-

ността да обслужва още 

80 магазина. Penny Market 

е търговска верига за 

бързооборотни стоки от 

типа „дискаунт”, която 

активно навлиза на бъл-

гарския пазар. До края 

на годината ще бъдат 

открити първите 20-30 

магазина. Хранителната 

верига е част от между-

народния концерн REWE. 

Инвестицията на група-

та REWE у нас до края на 

2009 г. ще достигне 100 

млн. евро. 

Веригата предлага ши-

рок асортимент от хра-

нителни и нехранителни 

стоки, като поставя ак-

цент на пресните проду-

кти, качеството, доброто 

обслужване и изключител-

но изгодните цени. През 

следващите пет години 

хранителната верига пла-

нира да открие около 150 

магазина. Инвестиция-

та ще достигне 250 млн. 

евро, а работните места 

ще са между 2500-3000 

души.

Компанията вече има 

закупени терени за нови 

магазини в София, Варна и 

Пловдив, каза Васил Феч-

ко, управител на „Пени 

Маркет България”. Ма-

газините ще са с по 800 

кв. м търговска площ и 

ще предлагат 1200 арти-

кула. Очаква се общата 

инвестиция на веригата 

в страната да е над 100 

млн. евро. Васил Фечко 

благодари на българското 

правителство и на дома-

кините си от община Елин 

Пелин и с. Столник, като 

обеща, че работните мес-

та, които ще се открият 

до края на годината, ще 

бъдат повече от 600.

Министър Плевнелиев посрещна 
посланици на работна закуска

Министърът на реги-

оналното развитие и бла-

гоустройството Росен 

Плевнелиев запозна по-

сланиците на страните 

от Европейския съюз с 

програмата и приорите-

тите на МРРБ за периода 

2009–2013 г., с изгражда-

нето на големите инфра-

структурни проекти, с 

които министерството 

е пряко ангажирано, как-

то и с изпълнението на 

ОП „Регионално разви-

тие” 2007–2013 г.

Срещата бе работна 

закуска в хотел „Шера-

тон”. С нея само се сло-

жи началото на редовни 

срещи, на които чрез по-

сланиците си в България 

страните членки на ЕС 

ще бъдат подробно ин-

формирани за дейността 

на МРРБ. 

Плевнелиев определи 

срещата като „честна и 

продуктивна“. Основните 

теми, които е обсъдил с 

посланиците, са били 

начинът на работа по 

отношение на еврофон-

довете и децентрализа-

цията. Той подчерта, че 

министерството няма 

намерение да закрива об-

щини. Според него обаче, 

за да вървят напред, те 

трябва да се кооперират 

и да създават общи про-

екти. 
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ÑÒÎ ÄÓÌÈ

КСБ е необходимият партньор на МРРБ, 
МОСВ, МТСП... Това подчерта пред годиш-
ното отчетно събрание на Камарата 
председателят инж. Симеон Пешов. КСБ е 
търсеният партньор, се доказа на практика 
с новината, която излезе още на първия кон-
султативен съвет в МРРБ миналата сед-
мица, а именно, че Камарата ще участва 
в изготвянето на типовите договори за 
строителството на пътища. Т.е. ведом-
ството на регионалното развитие и бла-
гоустройството вече вижда в браншовата 
организация достоен партньор, с когото 
трябва да се съобразява и на когото може 
да разчита.

Какво по-добро от това, свършеното в 
сградата на „Драган Цанков” 1 и извън нея, 
да даде конкретен резултат, който ще га-
рантира безпроблемна работа на всички 
строителни фирми. Защото участието на 
КСБ в подготовката на типовите договори 
означава, че именно в тях ще бъдат защи-
тени интересите на българските строи-
тели и ще бъдат избегнати абсурди като 
онези, срещу които се бориха инженерите 
от строителния надзор преди два месеца, 
когато на страницата на тогавашната 
НАПИ се появиха новите проектодоговори 
за възлагане на обществени поръчки за кон-
султантски услуги, които бяха абсолютно 
неприложими.

Елица Илчева

500 млн. лв. са 
предвидени за пътища 

Росен Плевнелиев:

67% спад на инвестициите  

в строителството, отчете министърът

„Водят се преговори за 

сключване на договор за 

заем на стойност 1 млрд. 

евро с Европейската инвес-

тиционна банка. Тези пари 

ще отидат за национално-

то съфинансиране на про-

ектите по оперативните 

програми. Ще преговаряме 

и със Световната банка за 

още около 1 млрд. евро. През 

следващите две седмици 

ще се подпише споразуме-

ние между Министерство-

то на регионалното разви-

тие и благоустройството 

(МРРБ) и Световната 

банка за осигуряването на 

средства за изграждането 

на три нови язовира”, заяви 

министърът на регионал-

ното развитие и благоу-

стройството Росен Плев-

нелиев по време на първата 

си среща с депутатите от 

парламентарната комисия 

по регионална политика и 

местно самоуправление. 

На нея той представи при-

оритетите в програмата 

на ръководеното от него 

ведомство за следващите 

4 години.

На въпрос дали минис-

терството работи с бран-

шовите организации, ми-

нистър Плевнелиев заяви, 

че работят всекидневно 

и даде за пример среща-

та си с Консултативния 

съвет към министъра на 

регионалното развитие и 

благоустройството, която 

предстоеше веднага след 

посещението му в парла-

мента.

По думите му българ-

ската строителна индус-

трия е в много тежка си-

туация. Той отчете 67% 

спад на инвестициите в 

строителството за пър-

вото полугодие на 2009 г. 

спрямо същия период на 

миналата. С 32% по-малко 

са издадените разрешения 

за строеж. Прогнозата за 

следващата година е, че 

строителните фирми, впи-

сани в регистъра, ще са с 

1550 по-малко (анализът 

на КСБ за ситуацията в 

момента – на стр. 12-13). 

Като противодействие на 

това регионалното ведом-

ство има за цел да ускори 

действието на ОП „Регио-

нално развитие”. По нея са 

предвидени 500 млн. лв. за 

пътища, като договорите 

ще бъдат подписани през 

октомври и ноември, а през 

март трябва да започне 

изграждането им. До фев-

руари трябва да има избран 

изпълнител за магистрала 

„Тракия”, припомни той. По 

проекта за магистрала 

„Люлин” има забавяне от 

шест месеца заради оч-

акване на решение на МС, 

свързано с отчуждителни-

те процедури. 

За следващата година 

са поискани с 400 млн. лв. 

повече, които да влязат в 

бюджета на пътната аген-

ция. Парите са необходими 

за неотложни ремонти и за 

поддръжката на пътната 

инфраструктура, както и за 

подготовката на нови про-

екти, уточни министърът. 

Той припомни и за 60-те мо-

ста, които според него са 

в „изключително критично 

състояние”, и обясни, че е 

сформирана работна група, 

която да направи програ-

ма за укрепването им. Във 

връзка с това е заявено 

допълнително финансира-

не за следващата година в 

размер на 40 млн. евро.

Мариана Корчакова

Снимка Камен Влахов

Министърът на регио-

налното развитие и благо-

устройството Росен Плев-

нелиев и изпълнителният 

директор на „Трансперънси 

Интернешънъл България” 

Диана Ковачева подписаха 

споразумение за сътрудни-

чество. Целта му е подо-

бряване на бизнес средата 

у нас и предотвратяване 

на корупционните прак-

тики. Експерти на Асо-

циацията ще участват в 

процеса на изготвяне на 

тръжната документация 

за магистрала „Тракия”. Те-

хен представител ще има и 

в самата тръжна комисия, 

която ще оценява офер-

тите. Споразумението се 

отнася и до други големи 

инфраструктурни проекти. 

Асоциацията ще помага и с 

експертна помощ, уточни 

министърът.

„Извън магистрала „Тра-

кия” ние започваме една 

много по-мащабна програма 

с „Трансперънси Интерне-

шънъл”, която обхваща и 

всички аспекти на борбата 

с корупцията в министер-

ството. В момента Бъл-

гария е на 72-ро място по 

индекс на корупция. Това е 

един от критериите, които 

Брюксел много внимателно 

следи”, отбеляза още Плев-

нелиев.

Диана Ковачева зая-

ви, че споразумението се 

подписва пет години след 

като асоциацията е за-

почнала наблюдението си 

върху сделката за магис-

трала „Тракия”. Тя допълни, 

че независимият граждан-

ски контрол върху стра-

тегическите сделки с об-

ществено значение е една 

от запазените марки на 

организацията. По думите 

й експерти на асоциацията 

ще идентифицират зони-

те с повишен корупционен 

риск, като целта е да се 

изработи адекватна стра-

тегия за противодействие 

срещу него. 

МРРБ подписа споразумение с 
„Трансперънси Интернешънъл”

Мариана Георгиева

Министърът на регионалното развитие и благоустройството 
Росен Плевнелиев и изпълнителният директор на „Трансперънси 
Интернешънъл България” Диана Ковачева

Шефът на Комисията за регионална политика и местно 
самоуправление Любен Татарски, зам.-министър Георги 
Прегьов, зам.-министър Екатерина Захариева и министър 
Росен Плевнелиев по време на срещата
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ВЕЕС одобри 4 инвестиционни намерения 

Висшият експертен екологичен съвет (ВЕЕС) ще пред-

ложи на министъра на околната среда и водите да одобри 

четири инвестиционни намерения, съобщи пресцентърът 

на Министерството на околната среда и водите.

Предложенията са за изграждане на пречиствателна-

та станция на Слънчев бряг и за модернизация на произ-

водствата в „Радомир Метал Индъстрийз” АД и в Цинков 

завод в Кърджали. 

Предстои протоколът от заседанието на ВЕЕС да 

бъде подписан от постоянните членове на съвета, преди 

решенията да бъдат предложени на министъра на околна-

та среда и водите за решения по ОВОС.

МВР ще строи авиобаза на летище София

Авиобаза за вертолети ще строи МВР край летище 

София, съобщи правителствената информационна служба. 

За целта правителството отне от Министерството на 

транспорта, информационните технологии и съобщения-

та управлението върху част от имот - публична държавна 

собственост, и го предостави на Министерството на 

вътрешните работи.

Теренът с площ 52 дка се намира в района на летищния 

комплекс в София. Върху него ще бъде изградена авиобаза 

за вертолети в изпълнение на ангажиментите на България 

по наблюдение и охрана на външните граници на Европей-

ския съюз.

Сметната палата ще проверява НАПИ

Парламентът възложи на Сметната палата одит 

за финансовото упра-

вление на бюджета и 

имуществото на На-

ционалната агенция 

„Пътна инфраструк-

тура”. Ще бъдат из-

вършени две проверки: 

на управлението на 

бюджета и имуще-

ството за периода от 

1 януари 2008 г. до 30 

юни 2009 г. и на проце-

дурите по възлагане на 

обществени поръчки 

от януари 2007 г. до 30 

юни 2009 г. 

Последният извър-

шен одит на Сметна-

та палата на финан-

совото управление на 

агенцията е за периода 1 януари 2006 г. - 31 декември 2006 

г. Тогава са открити груби нарушения на процедурите по 

закона за обществените поръчки и одитният доклад с ма-

териалите към него са предадени на главния прокурор, по-

сочва в мотивите си вносителят Менда Стоянова, която 

е председател на парламентарната комисия по бюджет 

и финанси. Според нея трябва да има гаранции, че тези 

нарушения няма да се повтарят. Важно е да има постоянен 

превантивен контрол, подчерта още тя.

Докладът за проведения одит трябва да е готов и вне-

сен в Народното събрание до края на ноември.

„Регионално развитие” отваря 
програма за ремонт на висши училища
Финансовата схема е за подходяща и рентабилна инфраструктура

Схемата за безвъзмездна по-

мощ се реализира с финансовата 

подкрепа на ЕС чрез Европейския 

фонд за регионално развитие. 

Средствата, предвидени за про-

екти по конкретната покана на 

програмата, са в размер на 38 

368 718 лв. 

Процедурата цели да се въве-

дат мерки за енергийна ефектив-

ност и да се постигне равен дос-

тъп на групите в неравностойно 

положение до образователната 

услуга, предлагана в държавните 

висши училища.

Избираеми общини са София, 

Пловдив, Варна, Бургас, Русе, 

Стара Загора и Плевен. Дейнос- 

тите, които ще получат подкрепа, 

включват топлоизолация, хидро-

изолация, подмяна на дограма в 

сградите, както и ремонт, рекон-

струкция, обновяване и модерниза-

ция на библиотеките на висшите 

училища. Приемът на предложени-

ята става до 1 февруари 2010 г. 

в Главна дирекция „Програмиране 

на регионалното развитие”, отдел 

„Изпълнение на програмните прио-

ритети” на МРРБ.

Фасадата на УАСГ се ремонтира със 
средства на висшето училище

Министерството на 

регионалното развитие и 

благоустройството (МРРБ) 

обяви процедура за предоставяне 

на безвъзмездна финансова 

помощ по схемата „Подкрепа 

за осигуряване на подходяща и 

рентабилна инфраструктура на 

висшите училища в градските 

агломерации”, ОП „Регионално 

развитие”, съобщиха от 

ведомството

7,4 млн. лв. дефицит в „Красива 
България”

Дефицит в размер на 

7,4 млн. лв. е установен 

при проверка на дейност-

та на проект „Красива 

България”. Тя е извършена 

от инспектората на Ми-

нистерството на труда 

и социалната политика и  

вътрешния одит. Новина-

та съобщи през седмица-

та министърът на труда 

и социалната политика 

Тотю Младенов. По думи-

те на Младенов бившият 

управител на „Красива 

България” Станимир Ко-

лев се е разпореждал със 

средствата без ефекти-

вен контрол. В голяма част 

от случаите решенията за 

финансиране на проекти 

са вземани неприсъствено. 

Тази практика е довела до 

финансиране на проекти, 

които не отговарят на ус-

ловията за кандидатства-

не, и е вземано еднолично 

решение кой проект да 

бъде финансиран и кой не, 

коментира министърът. 

Финансирани са също 

така обекти, които са 

неизползваеми или имат 

незначителен социален 

ефект. 

Пр е о б л ад ав а щ ат а 

част от разходите са на 

завишени цени над пазар-

ните и липсват документи 

за доставени стоки и услу-

ги. В някои обекти въобще 

няма наети безработни от 

бюрата по труда. 

Резултатите от про-

верката и от одита са 

дадени в прокуратурата и 

са спрени 15 меморандума.

Проект „Красива Бълга-

рия” се финансира от бю-

джета на страната и от 

общините. 

Другите констатирани 

нарушения са некачестве-

но и непълно извършени 

строително-ремонтни ра-

боти, липса на отчети за 

извършени разходи, зави-

шени цени при заобикаляне 

на Закона за обществени-

те поръчки. Някои от ре-

монтираните сгради сто-

ят неизползвани, а другите 

имат много нисък социален 

ефект. 

Бъдещето на регионите обсъдиха 
министрите на България и Сърбия

Министърът 

на регионалното 

развитие и бла-

гоустройството 

Росен Плевнели-

ев и министърът 

на Националния 

инвестиционен 

план на Републи-

ка  Сърби я  Ве -

рица Каланович 

обсъдиха опита 

си в областта 

на управлението 

на средства от 

ЕС за пътната 

инфраструктура 

и развитието на 

регионите. На срещата 

българският строите-

лен министър акценти-

ра върху проектите по 

оперативните програми 

„Транспорт” и „Регионал-

но развитие”, които пред-

стои да бъдат изграде-

н и .  Т о й 

подчерта 

необходи-

м о с т т а 

от  спа з -

в а н е т о 

н а  е в р о -

пейското 

законода-

т ел с т в о 

п р и  п р о -

в е ж д а -

н е т о  н а 

тръжните 

процедури, 

с цел да се 

гарантира 

равен дос-

тъп до тях на всички, ко-

ито желаят да участват. 

По молба на сръбската 

делегация изпълнителни-

ят директор на фонд ФЛАГ 

Емил Савов представи 

дейността на фонда. Той 

отбеляза, че до момента 

са сключени 46 договора 

за кредити с фонда на 

стойност 28 млн. евро. С 

тази сума е подкрепено 

реализирането на инвес-

тиции на общините по 

оперативните програми 

на обща стойност 85 млн. 

евро.

Министър Плевнели-

ев и министър Каланович 

изразиха своите очаква-

ния за бъдещо съвместно  

сътрудничество между 

България и Сърбия, осно-

вано на опита в трансгра-

ничното сътрудничество 

между двете страни. 

Екипът на Тотю Младенов е открил порочни практики в 
управлението на „Красива България“
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Доц. д-р инж. Николай Михайлов: 

Родните фирми ще изградят магистралите
Планът на правителството е изпълним, въпросът е не само да свършим черната работа, но 

и да управляваме проектите, казва председателят на секция „Инженерна инфраструктура”

Доц. Михайлов, чухме 
амбициозната страте-
гия на новото правител-
ство за трите магис-
трали. Вие вярвате ли, 
че те могат да бъдат за-
вършени за един мандат? 

Да, вярвам, че програ-

мата е изпълнима. Позна-

вам възможностите на 

пътното строителство 

и пътностроителните 

фирми в нашата страна и 

смятам, че е напълно въз-

можно до края на мандата 

на този кабинет да бъдат 

изградени магистралите 

„Тракия” и „Марица” и до-

вършването на автомаги-

страла „Струма”. Разбира 

се, за да се случи тази 

програма, е важно всеки 

един ден да се работи по 

нея. 

Ние,  строителите, 

имаме горчивия опит от-

преди шест години, ко-

гато също бяха обявени 

големи планове за стро-

ителство на магистра-

ли. Сигурно помните? Но 

всичко изведнъж спря.

Спря на 40-и киломе-

тър, на новия участък на 

магистрала „Тракия”. Бъл-

гария се нуждае не от 40, 

а от 400 км магистрали. 

Много обещания, много на-

дежди, че със средствата 

от оперативните програ-

ми в страната ще започне 

мащабно строителство 

по големи инфраструк-

турни обекти... За път-

ните строители, които 

взеха задачата присърце, 

бе изключително непри-

ятно и неприемливо това, 

което се случи. Хвърлихме 

огромни сили и средства 

за подготовка на специ-

алисти, за закупуване на 

машини и оборудване, но 

всичко пропадна. Какво се 

случва с инвестициите ни 

в такъв момент? Можете 

да си отговорите сами. 

Надявам се, че този път 

това няма да се случи. За 

България е важно да се мо-

билизираме и да направим 

всичко възможно да изгра-

дим планираните големи 

обекти в срок. В началото 

няма да ни бъде лесно. Но 

ако успеем, ще сме на-

брали нужната скорост и 

ще преодолеем неусетно 

натрупаните с годините 

негативи. Това също ще 

означава, че след 2013 г. 

ще можем да очакваме по 

линия на Структурните 

фондове на ЕС два пъти 

повече средства. 

Надявам се, че това 

правителство има раз-

биране по отношение на 

големите проекти. Лично 

аз съм водил разговори в 

тази посока и очаквам да 

видя каква ще бъде реали-

зацията на големите пла-

нове. 

Ще се справят ли бъл-
гарските фирми в крат-
ките срокове, които са 
заложени, и в конкурен-
цията с големи чужди 
фирми? 

Да, ще се справят. 

Сигурен съм, че родни-

те фирми ще изградят 

магистралите. Чуждите 

фирми, които са работили 

в България, преди всичко 

са менажирали големите 

ни проекти. Изключение 

в това отношение пра-

вят само турските фир-

ми. Само те използват 

собствен ресурс за изпъл-

нение на обектите. Друг е 

въпросът, че в трудните 

кризисни условия наблю-

даваме внос на работна 

ръка, а в същото време в 

нашите фирми се уволня-

ват работници, защото 

няма работа. Да, чужди-

те фирми ще дойдат в 

България и ще участват 

в търговете, но нашите 

пътища ще построим ние. 

Големите немски фирми 

например няма да тръгнат 

към България със своите 

работници, машини и ка-

миони, защото тук имаме 

достатъчно техника, коя-

то не е по-лоша от тяхна-

та, защото е купувана от 

Германия. 

В ъ п р о с ъ т  ко й  щ е 

строи трябва да се раз-

дели на две части: кой ще 

строи и кой ще менажира 

големите проекти. Имаме 

ли в България възможност 

за менажиране на големи 

проекти? Разполагаме ли 

с мениджърски екипи, кои-

то са готови и могат да 

застанат и да ги управля-

ват?

Мислите ли, че имаме 
такива екипи?

Смятам, че на този 

етап не са достатъчно. 

Единици са фирмите, кои-

то разполагат с опитни 

мениджърски екипи за го-

леми обекти. Това е така, 

защото не сме имали въз-

можността да изграж-

даме достатъчно големи 

проекти. Нашето друже-

ство „Трейс Груп Холд” в 

момента разполага с най-

много и най-опитни мени-

джърски екипи не защото 

ние сме най-забележител-

ната фирма, а защото 

през последните 15 години 

в България сме изгражда-

ли най-големите проекти 

– летище Граф Игнатиево, 

транзитни пътища 1 и 2, 

последната 38-километро-

ва отсечка на магистрала 

„Тракия”, сега участваме в 

строителството на сто-

личното метро. 

Освен нашата фирма 

има и други колеги със се-

риозен опит зад себе си. 

Ще бъде хубаво, ако под-

готвим достатъчно ме-

ниджърски екипи, които 

не само да спечелят, но и 

да могат по-късно да упра-

вляват големите проекти. 

Защото при търгове-

те за строителство на 

големи инфраструктурни 

обекти борбата се води 

на ниво мениджъри, а не на 

ниво строители. Този, кой-

то управлява един проект, 

ще вземе основния дял от 

печалбата. Ние с колегите 

от големите пътнострои-

телни компании се борим 

печалбата да остане в 

България. 

Кои са най-важните 
неща, които държите да 
знаят вашите студен-
ти? 

Първото нещо, което 

им казвам, е: „Благодаря, 

че сте избрали тази спе-

циалност.” Или: „Благода-

рете на родителите си, 

че са ви насочили да избе-

рете тази специалност.” 

Смятам, че е ясно, че това 

е една от най-перспектив-

ните специалности в Бъл-

гария. Страната ни е зле 

в инфраструктурно отно-

шение и това означава, че 

секторът ще се развива 

много бурно през след-

ващите години. Моите 

студенти ще бъдат поко-

лението, което ще изнесе 

основната тежест. Всич-

ки мащабни инфраструк-

турни проекти ще бъдат 

изградени в страната през 

следващите 20-30 години. 

Трябва да се изградят 10 

магистрали, по 40 или 60 

км годишно, което озна-

чава 15 години. Такова ин-

тензивно строителство 

се случва в един момент 

от човешкия живот и този 

момент е сега. Казвам на 

моите студенти, че имат 

щастието да живеят в 

много важен период. 

Другото важно нещо, 

което искам да научат от 

мен, е да управляват про-

екти. Затова настоявам 

да запомнят три неща: 

цена, качество и срок. 

Добър инженер и ръково-

дител става този, който 

съумява да съчетае трите 

основни признака при из-

пълнението на един обект. 

Строителството е уп-

равление, а управлението 

е дарба

Когато талантите бъ-

дат забелязани навреме, е 

хубаво да им помогнем да 

се разгърнат. Майстор 

Кольо Фичето казва: „Аз 

Уста Кольо Фичето, каз-

вам, че ако не направя мо-

ста за 700 хил. гроша за 

определеното време, ми 

вземете главата.” Тези 

думи са илюстрация за 

триединството между 

срок, качество и цена. 

Строителите работят по 

тази формула от векове. 

Ще имаме ли скоро в 
България система за уп-
равление на пътищата? 
Разполагаме ли със спе-
циалисти, които да въ-
ведат такава система 
и да помогнат за ефек-
тивното й въвеждане на 
практика?

Ще отговоря както на 

първия въпрос – да, имаме 

добри пътни специалисти 

и разполагаме с подготве-

ни кадри. Пристрастен съм 

към темата, защото имен-

но икономическата ефек-

тивност на капиталовите 

вложения в пътното стро-

ителство беше темата на 

моята докторска дисерта-

ция. Още в началото тряб-

ва да бъде ясна цената на 

такава система, къде да се 

инвестират средствата 

за пътна система и какви 

средства да се заделят за 

такова мащабно съоръже-

ние за контрол на пътища-

та. Темата беше актуална 

и преди двайсет години. 

Друг е въпросът, че добри-

те специалисти, опитът и 

научните разработки (как-

то и моята дисертация) 

не са послужили за нищо на 

практика. Разликата между 

нашата страна и една ев-

ропейска страна като Ав-

стрия например е, че всич-

ко добро, което е измислено 

на теория, се въвежда в 

практиката. Дано скоро 

и България стане такава 

страна. Ние имаме науч-

ния потенциал и знанията, 

разполагаме и с направени 

разработки до определено 

ниво. Но за да може нещо да 

се случи, трябва да има до-

бра воля и подадената ръка 

от управляващите. Българ-

ските пътни специалисти 

имат възможности за съз-

даване на добра система за 

управление на пътищата и 

тя ще бъде адекватна на 

нашите условия. 

Ако ясно се определят 

приоритетните за из-

граждане пътни участъци 

в България, в рамките на 

средствата, които имаме, 

ще постигнем максимален 

ефект за обществото. 

Казахте, че пътища-
та зависят от полити-
ката и политиците, това 
означава ли, че добрите 
строители трябва да 
разбират и от политика?

България има специа-

листи с голям капацитет 

и може да се справи с пре-

дизвикателствата. Но 

пътищата и работата по 

тях и тяхното управление 

е вид политика. Това озна-

чава, че всичко опира до 

политиката. До момента, 

в който политиците ни 

не приемат задачите си 

сериозно, няма да имаме 

добри пътища. Ако всички 

правим това, което умеем 

най-добре, и вършим добре 

това, с което сме се зае-

ли, ще имаме максимален 

резултат. Не мисля, че 

строителите трябва да 

разбират и от политика, 

защото имат други зада-

чи. Така работим в нашия 

холдинг – правим това, ко-

ето умеем, намираме про-

фесионалистите, с които 

да свършим поставената 

задача в срок, и търсим 

добрите партньори. За-

щото никой не може да на-

прави всичко сам. Вярвам 

в екипната работа. 

Спор ед  вас  каква 
трябва да бъде всеки-
дневната работа по под-
дръжката на български-
те пътища?

За съжаление смятам, 

че липсват критерии, а 

грижата за пътищата е 

почти нулева. Всичко, кое-

то се прави, е кампанийно 

и няма как да се очаква да 

има добър резултат. Ка-

квато е работата, такъв 

е и резултатът. Ако пъ-

тят не се поддържа, мно-

го бързо се разваля и след 

това трябва не просто да 

се реновира, а да се прави 

наново. Ако пътят е под-

държан равномерно и по-

стоянно, той дълги години 

ще се ползва и значител-

но по-малко средства ще 

отидат за поддръжката 

му в добро състояние. 

Вестник „Строител” 
има зад гърба си вече 
27 броя. Стремежът на 
екипа ни е да се превър-
не в трибуна и медия на 
българските строите-
ли. Какво ще пожелаете 
на своя вестник? Какво 
искате да прочетете на 
неговите страници?

Желая много успехи и 

само хубави неща. Поже-

лавам ви да имате спе-

циална рубрика „Инфра-

структура” и тя да бъде 

най-четената във вест-

ника. Пожелавам ви да на-

мерите добри материали 

за нея и обещавам своето 

съдействие, както и по- 

мощта на колегите от 

катедра „Пътища”, „Ин-

женерна инфраструктура” 

към КСБ и „Трейс Груп Холд” 

АД. 

До 2020 г. се очакват 

в страната ни да влязат 

25-26 млрд. евро. В този 

смисъл искам да кажа, че 

ние се нуждаем от меди- 

ите, които не търсят 

само скандалите и про-

блемите в бранша, а пред-

ставят нашите нужди и 

пишат за нашия сектор 

безпристрастно. Имаме 

какво да кажем на меди-

ите, особено на нашата 

медия, имате подадена 

нашата ръка за сътруд-

ничество. Уверявам ви, че 

това, което ще се случва 

в сектор „Инженерна ин-

фраструктура”, ще бъде 

добро и позитивно. 

Дария Захариева Доц. д-р инж. Николай Михайлов е председател 

на съвета на директорите на „Трейс Груп Холд" 

АД и преподавател в катедра „Пътища” на 

Университета по архитектура, строителство 

и геодезия (УАСГ). Председател е на секция 

„Инженерна инфраструктура” към Камарата на 

строителите в България. Член е на Националния 

съвет на Асоциацията на индустриалния капитал. 

Завършил е Висшия институт по архитектура 

и строителство, специалност „Транспортно 

строителство”. Допълнително е специализирал 

„Проектиране и строеж на автомобилни пътища” 

в УАСГ, както и „Мениджмънт и стопански бизнес” 

в Икономическия университет във Варна. Има 

защитена дисертация на тема „Икономическа 

ефективност на капиталните вложения в 

пътното строителство”. Семеен, с четири деца.
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Възобновяват преговорите за 
каскадите по Дунав 
Икономическата ситуация била подходяща за размразяване на 30-годишния проект 

България и Румъния ще 

възобновят преговорите 

за строителство на хи-

дроенергийната каскада 

„Никопол–Турну Мъгуреле“. 

Това стана ясно след про-

ведена среща между ми-

нистъра на икономиката, 

енергетиката и туризма 

Трайчо Трайков и румън-

ския му колега Адреан Ви-

деану. Очаква се още през 

следващата седмица да 

започнат разговори меж-

ду двете страни за строи-

телството на каскадата. 

Междуправителствената 

работна група ще обсъди и 

възможността за строеж 

на каскада между градове-

те Силистра и Кълъраш.

Анализи дали е обосно-

вано икономически стро-

ителството на „Никопол–

Турну Мъгуреле“ са били 

правени още преди 30 г., 

но тогава проектът е бил 

замразен заради прекале-

но високата цена на тока, 

произвеждан там. Иконо-

мическата ситуация сега, 

изглежда, е направила про-

екта по-привлекателен. 

На базата на тогаваш-

ните анализи се дискути-

ра дали да бъдат построе-

ни два ВЕЦ-а на каскадата 

„Никопол–Турну Мъгуреле“ 

с инсталирана мощност 

440 МВт всеки. Едното 

от съоръженията ще бъде 

използвано от България, 

а другото – от Румъ-

ния. Каскада „Силистра– 

Кълъраш“ пък ще има обща 

мощност от 265 МВт.

За каскадите ще се 

търсят пари от ЕС. От-

пуснатите суми могат да 

се получат по две направ-

ления – за трансгранично 

сътрудничество и за раз-

витие на транспортните 

коридори в общността. 

Освен производство на 

електрическа енергия, 

чрез тези съоръжения ще 

може да се регулира и ко-

рабоплаването по долен 

Дунав, обясниха от МИЕТ.

Почват шести мол край 

пътя Русе–Варна

4 млн. лв. за нов 

енергоцентър в Приморско

Въпреки кризата „Рока Пропърти" ООД ще вдигне 
шести мол в Русе от типа power centers, съобщиха от 
кметската управа. Компанията е подала заявление за 
строеж на многофункционален комплекс върху 85 дка площ 
по пътя за Варна. Освен търговска дейност в мола ще 
има складове. 

След „Роял Сити Център" до 2 месеца в крайдунавския 
град ще отвори врати „Дунав мол", а през пролетта - 
„Мега мол". Усилено се строи „Мол Русе", който ще бъде 
завършен до края на 2010 г. През 2011 г. се очаква да при-
ключи изграждането на „Мол Гранд Плаза".

Нов клиентски енергоцентър в Приморско изграж-
да EVN България. Инвестицията е за 4 млн. лв. Новата 
сграда ще отговаря на всички изисквания за енергийна 
ефективност, като четирикратно ще бъде завишена 
изолацията с прилагане на система с висок коефициент 
на преобразуване на електроенергията, ще има енерго-
спестяваща вентилационна камера, за подгряване на 
вода ще се използва слънчева енергия, внедрява се си-
стема за усвояване на хладината от вечерните часове 
и др. Сградата ще бъде готова през октомври 2010 г. 

Дружеството ще инвестира 165 хил. лв. и във филиа-
ла си в Средец.

Министър-
председателят 
направи първата 
копка на водния 
проект на Сливен

Във Видин издигат паметник на 
Кирил и Методий

Нова сграда за полицията  
в Каварна

Лично премиерът Бой-

ко Борисов направи пър-

вата копка на проекта за 

водния цикъл на Сливен. 

Ритуалът се състоя на 8 

октомври на бул. „Хаджи 

Димитър“, в района на ав-

тогара Сливен. Там преди 

седмица е открита стро-

ителната площадка и са 

определени строителната 

линия и нивото на първи 

етап от подобекта „Ре-

конструкция на главен ко-

лектор Р на град Сливен”. 

Той е с обща дължина 535 

м и е част от „Интегри-

ран проект за водния ци-

къл на град Сливен”, който 

е по програма ИСПА. 

Изпълнител на стро-

ително-монтажните ра-

боти на обекта е ДЗЗД 

„Хидросистеми”, а строи-

телният надзор ще се уп-

ражнява от ДЗЗД „Ептиса 

- Контролс”. 

Общата сума на бю-

джета на проекта е 17,1 

млн. евро, а продължи-

телността е до края на  

2010 г. 

Дейностите предвиж-

дат разширяването на 

канализационна мрежа с 

обща дължина 9089 м. 

Родолюбива фондация 

е предложила във Видин да 

бъде издигнат паметник 

на създателите на славян-

ската писменост Кирил и 

Методий, съобщиха от 

общината в града. Идея-

та е възникнала преди 20 

години, но едва сегашни-

ят екип на кмета на Видин 

Румен Видов е направил 

стъпки за реализирането 

й. С монумента градът 

може да даде пример на 

останалите. В България 

паметниците на светите 

братя се броят на пръсти 

въпреки всепризнатата 

им заслуга за духовното 

развитие на славянските 

страни и на българската 

култура.

За автор на паметни-

ка е избран роденият във 

Видин скулптор Ставри 

Калинов. Тво-

рецът е пред-

ставил своята 

идея за мону-

мента. Според 

проекта той 

ще предста-

влява две фи-

гури, изваяни 

от  бронз,  с 

общ каменен 

по с т а ме н т, 

които ще се 

издигнат на 4 

м височина.

В момента 

във Видин се 

обсъжда къде 

да бъде мяс-

тото на този 

п а м е т н и к . 

Х у д ож н и ц и , 

учители, архи-

текти предла-

гат различни идеи. Учите-

лите го искат в района на 

училище „Кирил и Мето-

дий”, което се намира на 

метри от входната улица 

на Видин откъм София. 

Художници и архитекти 

са на мнение, че място-

то му е до театър „Вида”, 

около който се е оформи-

ло културното простран-

ство на града. Историци 

смятат, че той трябва да 

стои на брега на Дунав, 

за да се вижда от пасаже-

рите на преминаващите 

кораби, както и от посе-

тителите на града, кои-

то пристигат в него от 

реката.

Окончателното реше-

ние за мястото ще бъде 

взето на заседание на об-

щинския съвет.

Средствата за памет-

ника ще бъдат събрани от 

дарители, фирми и от об-

щинския бюджет.

Обновената сграда на 

РПУ-Каварна откриха в поне-

делник кметът на общината 

Цонко Цонев, депутатът от 

ГЕРБ Румен Иванов и директо-

рът на Областната дирекция 

на МВР-Добрич Стефан Йон-

чев. Лентата бе прерязана в 

присъствието на служители 

на полицейското управление 

и гости на събитието.

Ремонтните дейности в 

РПУ-Каварна преминаха през 

три етапа за последните 

три години и включваха нап-

рава на нов покрив, подмяна 

на дограмата, подмазване, 

цялостно боядисване и из-

граждане на ново помещение 

за задържане. 

Общата стойност на ця-

лостния ремонт възлиза на 

150 хил. лева. Част от сред-

ствата са целеви от МВР за 

извършване на текущи ремон-

ти, а останалите са осигуре-

ни от общината и спонсори.

Теменужка Илиева 

Така ще изглежда паметникът на светите 
братя Кирил и Методий във Видин. Негов 
автор е скулпторът Ставри Калинов 

Кметът на общината Цонко Цонев, депутатът от ГЕРБ Румен Иванов и директорът на 
Областната дирекция на МВР-Добрич Стефан Йончев прерязаха лентата на обновената 
сграда
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Откриха вятърен 
парк край Каварна
Общината става водеща в производството на екоенергия 

Премиерът Бойко Бо-

рисов откри мащабен 

проект в областта на 

възобновяемите енер-

гийни източници – най-

големия в Югоизточна 

Европа ветроенергиен 

парк „Св. Никола” край 

Каварна. 

На специалната це-

ремония в Каварна пре-

миерът символично раз-

би бутилка шампанско 

в корпуса на една от 

вятърните турбини и 

отбеляза присъединява-

нето на най-големия бъл-

гарски ветроенергиен 

парк към националната 

електропреносна мре-

жа. До него бяха Трайчо 

Трайков - министър на 

икономиката, енергети-

ката и туризма, Цонко 

Цонев - кмет на община 

Каварна, Желязко Желяз-

ков - областен управи-

тел на Добрич, и други 

официални гости. 

Инвестици ята  з а 

изграждането на най-

големия в Югоизточна 

Европа ветроенергиен 

парк възлиза на 270 млн. 

евро. Централата е из-

градена и ще се експлоа-

тира от компанията AES 

Geo Energy, съвместно 

дружество между аме-

риканската енергийна 

компания AES и българ-

ско-германското дру-

жество Geo Power. Ин-

сталираната мощност 

във вятърния парк е 156 

мегавата, а годишният 

капацитет - 340 гига-

ватчаса. В проекта са 

вложени 270 млн. евро, 

като са създадени 20 по-

стоянни работни места.

AES е сред водещи-

те световни компании в 

сферата на традицион-

ните и алтернативните 

източници на енергия. 

До момента компанията 

е вложила над 1,5 млрд. 

евро в България, което я 

прави най-големият ин-

веститор в страната. 

Другият голям проект, 

който реализира ком-

панията, е изграждане 

на ТЕЦ с мощност 670 

мегавата 

„ Ей  И  Ес 

Гълъбово”. 

Той  е  н а 

стойност 

1 ,3  млрд. 

е в р о . 

Б ъ л г а р -

с к о - г е р -

манското 

дружество 

Geo Power 

з а п о ч в а 

през 2003 

г. да раз-

в и в а  в я -

т ъ р н и я 

парк „Све-

ти  Нико -

л а ” .  Тр и 

години по-

късно две-

те фирми 

п р а в я т 

обща ком-

пания, чи-

я т о  ц е л 

е  д а  п о -

с т р о и  и 

е кс п л о а -

тира цен-

тр а л ат а 

в продължение на 20 го-

дини.

Министър-предсе-

дателят изтъкна,  че 

със стартирането на 

о б е к т а  в е т р о е н е р -

г и й н и т е  м о щ н о с т и 

на България ще се уд-

воят,  а  спестените  

въглеродни емисии ще 

възлизат на над 300 хил. 

т годишно. 

Виолета Михайлова

Строежите в Пампорово 
спират за сезона 

Намаляват 
злополуките 
в сектора в 
Благоевградско

Възстановяват „Стената на приказките” в Бургас

Община Смолян наре-

ди да бъдат преустано-

вени всички строителни 

и монтажни работи и 

движението на строи-

телна техника и механи-

зация по уличната регу-

лация на територията на 

курортен комплекс Пам-

порово, става ясно от 

заповед на кмета Дора 

Янкова.

Заповедта е във връз-

ка с настъпващия турис-

тически зимен сезон.

Забраната засяга 

следните курортни ядра 

в комплекса: „Студенец", 

„Язовира", „Малина", „Рай-

ковски ливади", „Смолян-

ски езера" и с. Стойките. 

Тя е в сила от 1 декември 

2009 г. до 30 март 2010 г.

Всички възложители и 

изпълнители на строежи 

в изброените територии 

трябва да обезопасят 

строежите, както и да 

изчистят тротоарите 

и уличните платна около 

строежите от строи-

телни материали и меха-

низация.

З а с е г н а т и т е  о т 

строителството зелени 

площи, транспортна и 

техническа инфраструк-

тура в срок до 1 декем-

ври трябва да бъдат по-

чистени и възстановени 

в първоначалния си вид, 

като се осигури норма-

лен пешеходен и транс-

портен достъп.

Също до началото на 

декември засегнатите 

спортни терени трябва 

да се обезопасят и при-

ведат в годен за ползва-

не вид съгласно предназ-

начението им.

„Стената на приказки-

те” и декоративното езеро 

до нея отново ще станат 

любимо място на бургаски-

те деца, след като общин-

ската администрация даде 

ход на цялостно ново про-

ектиране на този кът от 

Морската градина. Първи-

ят вариант за реализира-

не на възстановителните 

дейности предвижда кан-

дидатстване за средства 

по европейските опера-

тивни програми. Ако та-

кова финансиране не бъде 

осигурено, община Бургас 

ще изпълни проекта със 

собствени средства. В мо-

мента старата конструк-

ция на „Стената на приказ-

ките” е демонтирана. 

Преди това с конста-

тивен протокол специ-

алисти потвърдиха, че 

тя буквално се разпада и 

представлява опасност за 

преминаващите. „Стената 

на приказките” и водното 

огледало до нея са изгра-

дени през 60-те години на 

миналия век и до днес райо-

нът около архитектурния 

ансамбъл не е благоустро-

яван. През 2009 г. общи-

ната възстанови добрия 

външен и вътрешен вид на 

друга стара постройка в 

този район – Духтевата 

къща, в която е живял ар-

хитектът на Приморски 

парк.

В Каварна премиерът разби бутилка шампанско в корпуса на една от вятърните 
турбини

Усилено се работи по разширението на пътя от Паничище до първата станция на лифта за 
Седемте рилски езера. Ремонтът ще бъде завършен в началото на ноември. Поради увеличения 
поток туристи под хижа „Пионерска” ще бъдат направени два паркинга с големина по 10 дка

От началото на годи-

ната досега трудовите 

злополуки в строителния 

сектор в Благоевград-

ска област са по-малко в 

сравнение със същия пе-

риод на 2008 г., съобщи 

директорът на дирекция 

„Инспекция по труда” в 

Благоевград Йордан Теов. 

Въпреки че се увеличава 

броят на строителните 

предприятия с извърше-

на оценка на риска, не са 

предприети всички мерки 

за предотвратяване, на-

маляване и ограничаване 

на риска при извършване 

на строителни и монтаж-

ни работи и констатира-

ните нарушения, които 

имат непосредствена 

връзка с трудовите злопо-

луки. Нарушенията обаче 

са малко, сравнени с пре-

дходни 

п е р и -

о д и . 

О с -

новни-

те са 

-  нео-

б е з о -

пасени 

с пред-

п а з н и 

п а р а -

пети и 

ограж-

д е н и я 

етажи, необезопасени хо-

ризонтални и вертикални 

отвори, асансьорни шах-

ти и строителни скелета. 

„Все по-рядко се заси-

чат работници, които не 

се осигуряват или не из-

ползват лични предпазни 

средства. Засечени са 

обаче самоволни действия 

от страна на работещи-

те, които се дължат на 

това, че съставът, с кой-

то работят голяма част 

от строителните фирми, 

се състои от нискоквали-

фицирани и неквалифици-

рани работници, голяма 

част от които нямат про-

фесионален опит в стро-

ителството, практическа 

подготовка и навици, от-

беляза още ръководите-

лят на Инспекцията по 

труда в Благоевград. 
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Инициативата, 
която облагородява 

Така започва предста-

вянето на програма „Зе-

лена община”. Тя се про-

вежда вече пет години с 

подкрепата на Национал-

но сдружение на общини-

те в Република България 

(НСОРБ) и активира На-

ционалната кампания за 

създаване и възстановя-

ване на градските зеле-

ни площи и формиране на 

нова зелена култура.

Инициативата се раж-

да във фирма „Аквамат 

2000“, която има много-

годишен опит и традиции 

в изграждането на напо-

ителни системи за гра-

дини и паркове, селското 

стопанство, оранжерии, 

спортни терени и голф...

Основната цел на про-

грама „Зелена община” е 

подпомагане на български-

те общини при изгражда-

нето, благоустрояването 

и осъвременяването на 

паркове, градини и об-

ществени спортни те-

рени. През 2009 г. програ-

мата набляга особено на 

биологичните басейни, 

детските площадки и фон-

таните. В края 

на април на-

градата „Зе-

лена община“ 

се връчи за 

ч е т в ъ р т а 

поредна го-

дина по време 

на официална 

церемония в 

Ц е н тр а л -

ния  вое-

нен клуб 

в  С о -

фия.

В 

кампа-

нията 

в е ч е 

участ-

ват десет-

ки български 

о б щ и н и . 

При  по -

следния 

конкурс 

са раз-

гледани 

кандидатурите 

на над 60 учас-

тници. 

О б щ и н а 

Хисар  полу -

чи последния 

приз „Зелена 

община на 

го-

ди-

н а -

т а ”  з а 

о б н о в я в а н е 

на 7 паркът и 

създаване на 

зелени площи 

в  центра л -

н ат а  г р ад -

ска част и в 

археологиче-

ския резерват. 

Това са парко-

вете „Момина 

сълза”, „Момина 

баня”, „Летен 

т е а т ъ р ” , 

„ М а н д р а ” 

и парка в 

К р ас н ов -

с к и  б а н и , 

както и зелени-

те площи в централната 

градска част и археологи-

ческият резерват в райо-

на на гарата, поддържане-

то на улични зелени площи 

и градинки в града. 

Призът се дава в раз-

лични категории, включи-

телно и за бъдещ проект. 

Така на последното наг-

раждаване община Несе-

бър спечелва наградата 

за Приморски парк „Равда”. 

Сред най-новите ини-

циативи на програмата 

е откриване на национа-

лен „зелен телефон”. На 

номер 0700 10 444 всички 

заинтересовани ще могат 

да получат информация и 

консултации по въпроси, 

свързани с изграждането 

и поддържането на вече 

изградени зелени прос-

транства, спортни те-

рени и фонтани. Идеята 

на „Зелена община” има 

по-далечна цел и смисъл и 

не свършва просто с раз-

даването на награди. Ор-

ганизаторите на инициа-

тивата са се заели и със 

задачата да наблюдават 

как се поддържат награ-

дените проекти, защото 

това често е проблем в 

български условия. 

Инициативата е близо 

до проектите за напоя-

ването, детските пло-

щадки, междублоковите 

пространства, парковите 

площи...

„Изпълнението на един 

проект – неговото тех-

ническо оборудване има 

гаранция, но тя засяга 

техническите параме-

три. Децата, които игра-

ят, хората, които нанасят 

щети, не може да бъдат 

включени в гаранцията. 

Няма я тази култура, че 

като направиш нещо, то 

да се поддържа”, казва 

инж. Деян Кирязов, упра-

вител на „Аквамат 2000” 

ООД, инициатор на про-

грамата „Зелена община”

„Всичко отново опира 

до поддръжката. Ако ня-

кои от общините са излез-

ли от ритъм, се стремим 

да помогнем. Вече всички 

разбират необходимост-

та от зелени площи, от 

цялостното им проекти-

ране и поддръжка. Всичко 

обаче изисква управление 

и организация. За съжале-

ние това се случва само в 

малките общини.” 

В големите общини е 

трудно зелените площи 

да се поддържат добре, 

добавя той. Мащабите са 

различни. Има обаче за-

ложени вече проекти за-

напред. Много от техни-

ческите неща в зелените 

системи не са ясни – няма 

специалисти именно за 

парковете, хидроинжене-

ри и специалисти по пар-

ковото осветление или 

фонтани. Ако заслугата 

на програмата „Зелена 

община” бъде само в тази 

посока, организаторите 

ще бъдат доволни, че са 

изпълнили основната си 

задача. 

„Идеята е „Зелена об-

щина“ да съдейства на 

общините. Стандартно 

програмата ни работи с 

20–30 общини. Има тен-

денции и интерес. Про-

блемът в общините е 

кампанийността“, споде-

лят организаторите. Ко-

гато се смени местната 

власт, е необходимо ново 

информиране, нови акции. 

Истината е, че колко-

то по-голяма е общината, 

толкова по-голяма е и ве-

роятността да се допус-

нат грешки при зелената 

поддръжка. Затова е хуба-

во да се раздели голямата 

община на много малки и 

така по-лесно да се кон-

тролират нещата. 

Във всички дейности, 

свързани с напояване, 

ландшафт и всичко, ком-

позиращо зелената сис-

тема, може да се получи 

консултация от организа-

торите на проекта. Един-

ствената особеност е в 

това, че от „Зелена общи-

на” не изготвят проекти. 

Целта на програмата 

е да бъде по-популярна 

като идея. Самите об-

щини трябва да знаят за 

какво могат да разчитат 

на програмата и за какво 

да я търсят. Програмата 

набира популярност и ра-

боти с консултанти от 

други държави – Гърция, 

Италия, Австрия, Унгария, 

Чехия. 

Инициаторите искат 

да помагат на общините, 

да им съдействат и на-

помнят за възможности-

те за зелено развитие. 

Истинската и голяма 

цел на програмата е да 

се създаде нова зелена 

култура и да се промени 

мисленето на българина в 

посока към повече зелени 

инициативи. 

Дария Захариева
Община Хисар е 
последният носител 
на приза „Зелена 
община“

„Зелена община“ има амбицията да 
помага и да наблюдава как върви 
поддръжката на наградените 
проекти

Инж. Деян Кирязов, 
управител на „Аквамат 2000“ 
ООД, инициатор на конкурса 

„Зелена община“ 

Община Бургас отделя внимание на старите и новосъздадените зелени площи

Доказано е, че 

пет минути сред 

зеленина могат 

да ви релаксират 

и успокоят. Ако 

всеки един от 

нас прекара след 

работно време 

или напрегнат 

учебен ден по 5 

минути на пейка 

в зелена градинка, 

това не само го 

спасява от стреса 

и от десетките 

болести, които 

стресът причинява, 

но и го зарежда с 

енергия
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Неуредиците в движе-

нието по пътищата на 

България са предпоставка 

за пътнотранспортни про-

изшествия, застрашаващи 

човешкото здраве и живот. 

Остра е необходимост-

та от ясни и качествени 

пътни маркировки, знаци 

и табели у нас. В Закона 

за движение по пътищата 

(ЗДП) ясно е отразено, че 

за обезпечаване условията 

за бързо и сигурно прид-

вижване се грижат лица, 

стопанисващи пътищата. 

А за организиране на движе-

нието се използват свет-

линни сигнали, пътни знаци 

и пътна маркировка върху 

платното за движение и 

крайпътните съоръжения. 

Дали обаче това е така?

През отпуската си ре-

ших да посетя Русе, за да 

се насладя на красивата му 

архитектура, за която съм 

слушала много. Преживява-

нето беше изключително 

приятно, докато не настъ-

пи моментът да подкарам 

автомобила си в посока 

Черноморието. Уви, госто-

приемството на красивия 

град се оказа толкова го-

лямо, че той не ми позволи 

лесно да напусна предели-

те му, скривайки малката 

указателна табела с над-

пис „Варна” в покрайнините 

си зад шарена растител-

ност. След доста обиколки 

и запознанства с хора от 

бензиностанцията и так-

симетрови шофьори успях 

да продължа пътуването 

си и си помислих... Тъжно 

е, че във възлово търгов-

ско и туристическо място 

като Русе, свързващо река 

Дунав с Черно море, няма 

ясни пътни указания. Успо-

коението ми беше, че всяко 

зло е за добро - следващия 

път няма да се объркам, за-

щото вече наизустих посо-

ката. Това обаче беше на-

чалото на ваканционната 

ми обиколка... Колко ли още 

пътища трябваше да за-

помня?! И какво ще се случи 

с чужденеца, за първи път 

стъпил на дунавския бряг? 

Не дай си боже да е забра-

вил GPS устройството.

В София например е дос-

та трудно човек да срещне 

името на улицата, по която 

шофира. Навсякъде по све-

та указателните табели 

са изнесени на самия ъгъл 

между улиците, така че во-

дачът, карайки по основно-

то шосе, ясно да вижда коя 

улица след коя следва. 

По този начин се полу-

чава добре организира-

ният автомобилен по-

ток, за който ние все 

още само мечтаем. 

Българският шофьор 

не знае къде отива, 

той не е предупреден 

за посоката, в която 

да кара, постоянно го 

дебнат изненади на 

пътя. 

Това са 

основните 

причини за 

създаване-

то на хаос 

в  д в и же -

нието,  за 

изнервяне 

на водачи-

те, за пре-

дизвикване 

на пътно-

транспорт-

ни  произ -

ш е с т в и я 

както в на-

селените места, така и на 

междуградските отсечки. 

Указателните табели 

и пътните знаци в Европа 

и по света се издигат ви-

соко над магистралните 

платна, защитени от де-

формации и кражби. Много-

бройни, цветни и подробни, 

те разгъват огромните си 

формати, улеснявайки до 

максимум видимостта на 

човека зад волана. Шосей-

ната навигация в Германия 

е така съвършена, че под-

сказва след колко метра ка-

къв знак следва. Дали вода-

чът там ще пропусне тази 

важна за спокойния път и 

здравето му информация?! 

Уви, при нас реалността е 

друга. 

Втренчени, в търсене на 

посоката, 

съсредоточени като 

детективи в детайлите, 

почти забравяме, че сме 

зад волана... В България е 

невъзможно изграждането 

на такава навигация, защо-

то никой не е наясно къде 

какъв знак е поставен. Про-

блемът с пътните знаци и 

указателните табели е, че 

много често те не са там, 

където трябва да бъдат - 

просто защото някой не ги 

е сложил на точното място 

или защото някой ги е пре-

местил, защото някой ги е 

откраднал или защото ги е 

закрила гъста растител-

ност... 

И историите по българ-

ските пътища за съжале-

ние доста често са тъжни, 

и дори фатални. Шофиране-

то през нощта например 

е истинско изпитание за 

автомобилистите у нас. 

Маркировката е нещото, 

което в мрака води шофьо-

ра по шосето, жалко, че 

често отсъства... Изклю-

чително важната банкет-

на линия, показваща къде 

свършва пътната лента, 

също е добър помощник, но 

уви, е налична на по-малко 

от 10% от републиканска-

та ни мрежа. А светло-

отразителните знаци и 

табели, които са задължи-

телни за безопасното дви-

жение по пътищата ни, са 

се превърнали в луксозно 

явление за нас. Заключени-

ето, което можем да напра-

вим, е, че когато банкетът, 

пътната маркировка и на-

деждните табели липсват, 

водачът много лесно може 

да „излети” от пътя... И 

това се случва постоянно.

Изискванията за пола-

гане на качествена пътна 

маркировка са достъпни 

за всеки възложител и са 

задължителни за компе-

тенцията на всички изпъл-

нители. Не е достатъчно 

просто да се нанесе пласт 

от каквато и да е боя вър-

ху платното. За трайното 

задържане на маркировка-

та и поддържане интен-

зивността на цвета й е 

необходима подготовка, 

която включва разчиства-

не на неподходящи основи 

по трасето и почистване 

на асфалтовата настил-

ка от мазни петна и прах. 

Като съответствие на из-

искванията в българското 

законодателство, преди 

полагане на боята се пре-

поръчва грундиране, което 

удължава трайността на 

хоризонталната пътна 

маркировка. Това стабили-

зира основата, като про-

никва в нея и я заздравява, 

подобрява адхезията на 

всички видове хоризонтал-

на пътна маркировка към 

бетона или асфалта и я  

изолира от въздействието 

на вода и влага. Същест-

вуват специфики и при ви-

довете бои - за добро сце-

пление с автомобилните 

гуми и трудно износване 

при триенето с тях. Има и 

ясни указания за темпера-

турата, при която трябва 

да се нанасят различните 

бои, и за времетраенето, 

при което изсъхват отдел-

ните им пластове.

Спазват ли се тези  
изисквания у нас? 

Преминаването на мар-

кировката през сгазено 

куче, натрошени пътни 

плочи или дебел слой прах е 

почти естествена гледка 

за софиянци. Недопусти-

мо, но факт е и наличие-

то на пешеходни пътеки 

в страната, по които ав-

томобилите поднасят. А 

извънградските участъци 

доказват безхаберието 

на лицата, стопанисващи 

републиканската пътна 

мрежа.

Кога България ще оси-

гури безопасно движение 

по пътищата за гражда-

ните си? Кога ще стане 

удобна и уютна дестина-

ция за чужденците, госту-

ващи на територията й? 

Кога ще достигне висоти-

те на Европа – да изгради 

оптически маркировки на 

пешеходни пътеки пред 

училищата, за да защити 

децата си?

Остава ни само да вяр-

ваме!

Следвай ме... ако можеш
Пътни маркировки, знаци и указателни табели – всичко е заложени капани за участниците в 

движението, които се превръщат в следователи на пътя

Виолета Михайлова

Агенция „Пътна инфраструктура”

Една от причините за 
объркване по пътищата 
е неправилно поставена 
сигнализация в някои от по-
големите населени места. 
Транзитното движение 
не се насочва правилно, но 
това е проблем на общи-
ните и поставянето на 
коректна сигнализация е 
тяхно задължение. На те-
риторията на местните 
пътища поставянето на 
вертикална сигнализация е 
задължение на съответна-
та община или стопанина 
на пътя. Агенция „Пътна 
инфраструктура” поставя 
и поддържа вертикалната 
сигнализация по пътищата 
от републиканската пътна 
мрежа (РПМ). Още през 2003 
г. се постави началото на 
програма за подмяна и уни-
фициране на вертикалната 
сигнализация по пътищата 
в страната и постепенно-
то й привеждане в съот-
ветствие с нивото на 
страните от Европейския 
съюз.

За изпълнението на 
тази програма се проведоха 
два централизирани търга 
за производство и достав-
ка на пътни знаци и табели 
за вертикална сигнализация 
на републиканските пъти-
ща. Първият търг бе през 
2003 г., като сключените 
договори бяха със срок на 

действие три години. През 
лятото на 2009-а приключи 
изпълнението на тригодиш-
ните договори, сключени 
след проведения търг през 
2006 г. От тази година под-
мяната и поддръжката на 
вертикална сигнализация се 
включи в договорите за те-
кущ ремонт и поддържане 
на пътната мрежа. 

През последните някол-
ко години АПИ положи много 
усилия по отношение на при-
веждането на вертикална-
та сигнализация в България 
в съответствие с тази на 
страните от ЕС.

За по-добро стопанисва-
не на вертикалната сигна-
лизация, както и за послед-
ващо спазване на дадените 
гаранции от производители-
те, всички пътни знаци, мон-
тирани по републиканските 
пътища, освен унифицирани, 
са и трайно инициализирани.

Нашите намерения са 
да продължим работата си 
в тази насока, като използ-
ваме добрите европейски 
практики. Попълването и 
подобряването на верти-
калната сигнализация по 
РПМ трябва да продължи до 
окончателната є подмяна и 
унифициране с европейски-
те норми, за да бъдат всич-
ки пътищата в страната 
разбираеми и безопасни за 
движение.

Инж. Борис Гаврилов - Български автомобилен съюз:  
Европа иска да обучим одитори 

Европа иска от Бълга-
рия да обучи одитори на 
пътя, които да казват дали 
даден път отговаря на 
изискванията за безопас-
ност на движението като 
цялостна организация, 
включително маркировки, 
обозначения, указания. Това 
е много ценно, но ако се 
случи, би означавало, че ние 
трябва да затворим цялата 
си пътна мрежа. У нас дори 
магистралите не покриват 
европейските изисквания 
за безопасност, докато в Европа 
този проблем е поставен на първо 
място. 

В помощ на безопасността по 
пътищата е необходим единен ре-
гистър на пътните знаци, който ще 
бъде в помощ на всички участници 
в движението. Пастьоризацията и 
локацията им означава, че ако по 
някаква причина някой знак изчез-
не, след проверка от мобилни еки-
пи и след подаване на сигнал, той 
ще бъде възстановен на същото 
място, където е бил по указание. 
Знаците се поставят в определен 

смисъл, носят 
важна инфор-
мация, на опре-
делено място, 
но за съжале-
ние през по-
следните 20 
години са се 
превърнали в 
едно от най-
занемарените 
неща у  нас . 
А цената за 
това е твърде 
висока – чо-

вешкото здраве и живот. Съще-
ствуват знаци на по 30 години, 
знаци, ограничаващи скоростта на 
40 км/ч, без това реално да е не-
обходимо, и редица други безумия, 
превърнали се в капани за шофьори-
те, предизвикващи инциденти по 
пътната ни мрежа.

Оттам идва и заблудата, че у 
нас има война на пътя. Истината 
е, че по българските пътища цари 
анархия. Като най-важна форма за 
борба с нея ние разглеждаме пробле-
ма в дълбочина. По този повод под-
готвяме кръгла маса, която визира 

обучението на децата по безопас-
ност на движението по пътищата 
в училищата, като предложението 
ни е това да се превърне от сво-
бодноизбираема в задължителна 
всекидневна дисциплина. Смятаме, 
че ако децата ни учат по 5 минути 
по-малко история, математика и 
литература, ще знаят по-малко, но 
ще бъдат живи. Защото в европей-
ските държави важи убеждението, 
че в движението участва цялото на-
селение. Вслушвайки се в това, ние 
сме длъжни да предприемем про-
мени в образователната система, 
обучавайки подрастващите как да 
бъдат адекватни участници в дви-
жението. Длъжни сме да пренесем 
това обучение от улицата в учили-
щата. И ако не стартираме този 
процес днес, след 20 години ще се 
озовем пак в същото положение и 
на същото място. 

Съществува и проблем със Зако-
на за движение по пътищата. Смя-
там, че той трябва да бъде изцяло 
пренаписан. През последните годи-
ни той е кърпен на парче, без да е 
съобразен с контекста, отразяващ 
българското движение.

Маркировка по 
българските шосета

Автомагистрала в Германия
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Към 23 септември 2009 

г. в Централния професио-

нален регистър (ЦПРС) са 

вписани 5860 фирми. Ана-

лизът е на базата на 4054 

строителни фирми, годиш-

но потвърдени за 2008 г. и 

новорегистрирани през 

2009 г.

Съгласно разпределе-
нието по групи в регис-
търа са вписани в:

 група I - високо строи-

телство – 4777 строители

 група II - транспортна 

инфраструктура – 1144

 група III - енергийна ин-

фраструктура – 1259 
 група IV - благоустрой-

ство – 1732

Общият обем на нет-

ните приходи от продаж-

би (НПП) за 2008 г. е 14 141 

млн. лв., или има нараства-

не с 29,4% спрямо 2007 г. 

Въпреки този ръст при 

1004 строителни фирми 

се наблюдава спад в при-

ходите спрямо 2007 г. Об-

щата стойност на ДМА 

за 2008 г. е 4419 млн. лв., 

или е осъществен ръст 

от 43,4% спрямо 2007 г. 

Заетите лица за 2008 г. 

са 188 хил., а нарастване-

то на персонала е с 19,2% 

спрямо 2007 г. Средният 

годишен обем на НПП на 

заето лице е 75 хил. лв. 

Размерът на дължимите 

данъци от печалби - 153 

млн. лв. Най-големите в 

топ 200 имат обем на при-

ходите от продажби 6500 

млн. лв., което е 46% от 

целия обем. Голям е делът 

и на дълготрайните ма-

териални активи (ДМА) – 

44,2%, а заетият персонал 

е 31,4% от всички заети. 

При фирмите в топ 100 

обемът за 2008 г. е 4783 

млн. лв., или това е 1/3 от 

всички приходи, толкова е 

и делът на материалните 

активи. Заетите лица при 

тях са 22,3% от всички. В 

топ 50 приходите са 3362 

млн. лв., почти 1/4 от це-

Централен професионален 
регистър – анализи и очаквания 

Камарата подготвя кадри в общ проект с училището 
в Пазарджик

„Професионална гимназия по строител-
ство и архитектура (ПГСА) в Пазарджик и 
КСБ - за устойчиво партньорство в обуче-
нието на строителните специалисти" 

е новият амбициозен проект, 

който ще утвърди успешен 

модел за взаимодействие 

между обучаваща професио-

нална институция и Камара-

та на строителите в Бълга-

рия. 

На 15 октомври в учили-

щето в града се организи-

ра информационна среща за 

представяне на проекта пред 

ученици и строителни фирми 

от региона. Финансиране-

то е осигурено от Европей-

ския социален фонд. Заяве-

ната готовност от страна 

на КСБ да партнира на ПГСА 

е доказателство, с което се 

гарантира изпълнението на 

основната цел - повишаване 

качеството на професионал-

ното обучение, осигуряване на 

възможности за подобряване 

на професионалната подго-

товка на строителните кадри 

чрез сътрудничеството между 

строителните фирми и профе-

сионалните гимназии.

Проектът е с продължи-

телност 12 месеца, като спе-

цифичната цел е предоставяне 

на качествена професионална 

подготовка на учениците от 

випуск  2010 г. чрез допълващо 

практическо обучение в реал-

на работна среда.

В целевата група са вклю-

чени 68 ученици от три специ-

алности: „Бояджийски работи”, 

„Вътрешни ВиК мрежи” и „Сухо 

троителство”. Ще участват 

3-ма преподаватели по про-

фесионална подготовка и 8 

наставници от строителни 

фирми.

Гимназията е водещата ор-

ганизация по проекта. Марке-

тингът на училището е насо-

чен към директна комуникация 

с ученици, родители, граждани 

и строителни фирми.

Потвърдени годишно

5860 1550

Регистрирани в ЦПРС
ОЧАКВАНО

ОТПАДАНЕ НА ФИРМИ,
СПРЕЛИ ДЕЙНОСТТА СИ

30,8 % ОТ ФИРМИТЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО СА ОТПАДНАЛИ
ОТ ЦПРС

Данни г ЦПРС

4054
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3084
Малки
1÷49

Критерий персонал
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Класация на фирмите

4054 строителни фирми 2008 г. 
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лия обем.

Важно за отбелязване 

е, че тези 50 строители 

произвеждат повече от 

половината обем СМР от 

този на топ 200. Анализът 

показва, че показателите 

на големите фирми – пе-

чалба, производителност 

на труда, средна работна 

заплата, са значително по-

големи от тези на малки-

те. Те внасят стабилитет 

в отрасъла, а това означа-

ва прозрачност и минима-

лен дял сива икономика. В 

същото време структура-

та на разпределение е по-

добна и в ЕС. Вниманието 

на държавните институ-

ции трябва да бъде насоче-

но еднакво и към малките, 

и към големите фирми.

При анализа на резул-

татите на посочените 

групи строители се на-

блюдава значителен ръст 

на инвестиции на мате-

риалните активи, кой-

то е от 45 до 52%. Тези 

групи имат относително 

по-малък ръст на персо-

нала спрямо всички впи-

сани, и той е от 6 до 10%. 

Чувствително по-голям е 

обемът на заето лице при 

тях – в границите 110-121 

хил. лв., докато при всич-

ки вписани е 75 хил. лв. 

При тези три групи стро-

ители увеличението на 

обема НПП на заето лице 

е почти еднакъв – 16-17%. 

Топ 50 с 14,8% от персо-

нала реализира 1/4 от це-

лия обем приходи. Топ 100 

внася 38% от данъците 

от печалбата, а топ 200 

– 50% от данъците. 

Важни за отбелязване са 
резултатите от разреза на 
строителите по приори-
тетна група на вписване в 
регистъра или по специали-
зация на строителите.

Например строите-

лите от III група (енерге-

тика) и IV група (благо-

устройство, ВиК) имат 

по-голям ръст на НПП за 

2008 г., съответно 39 и 

41%, докато най-малък е 

ръстът на приходите на 

строителите от транс-

портната инфраструкту-

ра - само 13%. Пътните 

фирми са с най-голям ръст 

на инвестициите – 54%. 

При персонала най-малък 

ръст имат строителите 

от високото строител-

ство – 17%, при другите 

три групи той е в грани-

ците на 21-25%

През 2010 г. след април 

се очаква постепенно спи-

ране на спада и началото 

на съживяване на строи-

телния бранш. Като отно-

во трябва да подчертаем, 

че главно се разчита на 

активното строителство 

по европейските фондове 

и Световната банка. Бъл-

гарското правителство 

прие 82 антикризисни 

мерки, които КСБ освен че 

подкрепя, ще работи и по 

реализацията им.

Таня Бъчварова,  
специалист анализи 
и прогнози
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Камарата на строите-

лите в България спечели 

проект „Добри практики 

в управлението на обу-

чителните институции 

в строителния сектор” 

по програма „Леонардо да 

Винчи” - „Учене през целия 

живот” - мярка „Мобил-

ност”. 

Проектът e иници-

иран от КСБ и предвиж-

да изпращането на 10 

директори от професи-

оналните гимназии по 

архитектура, строител-

ство и геодезия от раз-

лични български региони 

на едноседмичен обмен в 

Германия. Организацията 

- домакин за провеждане 

на дейностите по обмена, 

е Федерацията на строи-

телната индустрия - Се-

верен Рейн-Вестфалия, 

към която съществува 

мрежа от реномирани 

центрове за професионал-

но обучение в градовете 

Есен, Керпен и Хам, с го-

лям дългогодишен опит в 

управлението и организа-

цията на работа в профе-

сионални обучителни цен-

трове, както и в сферата 

на професионалната ква-

лификация на обучители и 

строителни кадри. 

Идеята, заложена в ос-

новата на проекта, е чрез 

мобилност и обмяна да се 

създават въз-

можности за 

въвеждането 

на европейски 

измерения на 

мениджмънта 

и начините на 

финансиране в 

институции-

те, работещи 

в сферата на 

професионал-

ното обучение 

в България.

Реализира-

нето на проек-

та за обмен 

представля-

ва и опит да се отговори 

на нуждите на институ-

циите в сферата на про-

фесионалното обучение и 

ориентиране от подгот-

вени мениджъри, с профе-

сионални компетенции, с 

умения и опит за реали-

зиране на политиките за 

учене през целия живот.

Проектът за мобил-

ност и обмен ще сти-

мулира и идеята за по-

стоянна обмяна на опит 

между институциите в 

сферата на обучението. 

Обменът на добри прак-

тики със специалисти в 

областта на професио-

налната квалификация от 

Германия е насочен и към 

разширяване на инсти-

туционалното сътрудни-

чество с Федерацията 

на строителната ин-

дустрия - Северен Рейн-

Вестфалия, и Камарата 

на строителите в Бъл-

гария. Практиката е във 

Федерацията на стро-

ителната индустрия - 

Северен Рейн-Вестфа-

лия, и в центровете за 

професионално обучение 

към него. Това е петият 

Инж. Светослав Глосов пред сродното на КСБ обединение ARACO - Румъния: 

Да си партнираме като строители 
на границата на Европа!

В условията на гло-

балната финансова и ико-

номическа криза парт-

ньорството и добрите 

строителни практики 

са едно от възможни-

те решения за по-без-

болезнено преминаване 

през трудните месеци. 

Върху това се обедини-

ха представителите на 

строителни фирми от 

България, представлява-

ни от ОП на КСБ-София и 

колегите им от сродно-

то обединение ARACO от 

Румъния на втора среща 

в столицата.

Сериозният интерес 

на нашия строителен 

бранш беше предизвикан 

от високото равнище на 

делегацията от север-

ната ни съседка, водена 

от президента на ARACO 

Лаурентиу Плосчану. Сред 

гостите личаха мениджъ-

ри на едни от най-голе-

мите фирми от бранша в 

Румъния – „Хидроконструк-

ция-Букурещ на Ромеу  

Богдановичи, „Иридекс 

груп” на Йон Хентиу, „Деко 

поликолор” на Тибериу Ан-

дриоае и др. В изказвания-

та си гостите – предста-

вители на фирми, лидери в 

хидростроенето, пътища-

та, високото строител-

ство, производството на 

строителни материали  и 

др., изтъкнаха, че свива-

нето на сектора при тях 

е с близо 9%, а намалява-

нето на продажбите на 

строителни материали 

е спаднало с близо 50 на 

сто. 

Председателят на ОП 

на КСБ-София инж. Све-

тослав Глосов запозна 

присъстващите и гости-

те с проблемите на стро-

ителния сектор в Европа и 

у нас. „Конкурентна борба 

за поръчки!” – така може 

да се определи с някол-

ко думи днешният ден на 

българския строителен 

бизнес. Над 30 мениджъ-

ри и управители на мощ-

ни български строителни 

фирми, сред тях „Енемо-

на”, „Хидрострой” - София, 

„Станилов”, както и пред-

ставители на бранша от 

пограничните с Румъния 

общини и области обсъди-

ха идеи за съвместно изли-

зане от кризата. Една от 

основните беше свързана 

със сътрудничеството 

между двете камари при 

изграждането на моста 

на река Дунав при Видин–

Калафат, друга – за про-

блемите при участието 

в големите търгове, при 

законодателната база и 

др. Обсъдени бяха и идеи 

малки и средни български 

фирми да работят като 

подизпълнители в Южна 

Румъния.

„В последните месеци 

в северната ни съседка са 

фалирали близо 15 хиляди 

строителни фирми! Това 

е още една от причините 

да си партнираме на вза-

имоизгодни начала”, каза в 

заключение президентът 

на ARACO.

Георги Сотиров

Снимка Камен Влахов

Инж. Светослав Глосов - председател на ОП на КСБ - София, и президентът на ARACO 
Лаурентиу Плосчану по време на работната среща

Така се работи по съвместните проекти за обмен на добри практики с 
Германия

съвместен проект с Фе-

дерацията, в изпълнение 

на т. 6 от Споразумени-

ето за сътрудничество 

с Централния съюз на 

немската строителна 

индустрия, сключено в 

Берлин на 21.02.2008 г. 

за подпомагане на фир-

мите членове и дейност-

та им по продължаващо 

професионално обучение 

посредством съвместно 

участие в международни 

проекти, финансирани по 

линия на ЕС. На фирми-

те членове и ПГСАГ се 

предоставят безплатно 

изследванията и разрабо-

тените учебни материа-

ли - продукт на проекта. 

На всеки участник в 

проекта ще бъде изда-

ден сертификат Europass 

мобилност за периода на 

обучението като част 

от програмата за обмен. 

Документът ще се изда-

де от 2-те организации, 

партньори по проекта, 

на английски и български 

език. Участието в проек-

та ще бъде отразено в 

ежегодната атестация 

от РИО на директорите 

– ползватели на проект 

„Добри практики в уп-

равлението на обучител-

ни институции в строи-

телния сектор”.

Камарата спечели  
проект за добри  
практики

8 –ми конкурс „Златен отвес” 2009 г.
П О К А Н А

Камара на строителите в България ОП – Варна организира

„Строително изложение – Варна – 2009 г.” - 26.10.2009 г. – 

26.11.2009 г., пл.”Независимост”

Поканваме всички фирми, чле-
нове на КСБ - ОП - Варна, реализира-
ли обекти на територията на град 
Варна и региона, завършени с акт 
обр. 15, за периода октомври 2008 
г. – октомври 2009 г., да участват в 
конкурса „Златен отвес” 2009 г.

З а яв к и  з а  у час т ие   д о  
16.10.2009 г. в офиса на Камара на 
строителите в България ОП – Ва-
рна.

Такса за участие в  конкурса – 
100 лв. на обект. ( Не се начислява 
ДДС ) 

Всяка фирма може да участва с 
до 3 бр. обекти.

Поканваме  всички строител-
ни фирми, желаещи  да участват 
в 8-мото издание на „Строително 
изложение  - Варна – 2009 г.”, да 
представят до 3 бр. рекламни таб-
ла. Всяко табло  трябва да бъде с 
размери 97/97 см. с дебелина 4 мм, 
изработено на твърда плоскост – 
дурафон.

Такса  за участие в изложение-
то – 200 лв. на табло .( Не се начис-

лява ДДС ) 
Предаване на готовите табла 

до 19.10.2009 г. в офиса на КСБ – ОП 
Варна .

В 8 –мото  издание на „Строи-
телно изложение  - Варна – 2009 г.”, 
могат да участват  и други про-
изводствени и търговски фирми 
, чиято дейност е свързана със 
строителния бранш. Всички одо-
брени от КСБ -ОП  Варна произво-
дители и търговци на строителни 
материали и продукти, могат да 
участват с едно рекламно табло.

Всяко табло трябва да бъде с 
размери 97/97 см.  с дебелина 4 мм., 
изработено на твърда плоскост – 
дурафон.

Заявки за участие -   до 
16.10.2009 г. в офиса на Камара на 
строителите в България ОП – Ва-
рна.

Предаване на готовите табла 
до 19.10.2009 г. в офиса на КСБ - ОП 
– Варна.

Такса за участие в изложение-
то – 300 лв. ( Не се начислява ДДС )

За допълнителна информация и заявки за участие:

КСБ - ОП – Варна, ул.”Драгоман” 25, ет.3; Тел: 052 / 616 980
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КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Според прогнозите 

от пролетта на Евро-

пейската комисия и Ев-

ростат от началото на 

май 2009-а икономиче-

ският ръст през 2008-а 

е спаднал както в 27-те 

страни на ЕС, така и в 

еврозоната от почти 

3% през 2007 г. до едва 

1%. За 2009 г. се очаква 

мощен срив на реалния 

вътрешен продукт с 4% 

преди очакваното трайно 

стабилизиране през ико-

номическата 2010 г.

Според Европейската 

комисия, въпреки все още 

благоприятния икономи-

чески климат през пър-

вата половина на 2008 г., 

настоящата тенденция 

се явява резултат от 

въздействието на задъл-

бочилата се финансова 

криза върху реалната 

икономика и предизви-

кания от нея световен 

срив, изразяващ се в спад 

на международната тър-

говия и производството, 

довел в някои страни до 

свиване на пазара на не-

движими имоти. 

Макар и положение-

то в отделните страни 

от ЕС и отделните сег-

менти на сектора да е 

твърде различно, може 

да се установят след-

ните общи тенденции, 

дори и ако причините за 

тях в някои страни не се 

дължат единствено на 

последните събития от 

финансовата криза. Ус-

ловията на кредитите 

стават все по-неблаго-

приятни и сдобиването с 

кредитни гаранции – все 

по-трудно.

Строителните пред-
приятия се борят със 

затруднено финансиране 
и в краен случай рискуват 
да изпаднат в неплатежо-
способност

Секторът се  със -

тои предимно от малки 

и средни предприятия, 

които силно зависят от 

заеми и са застрашени 

от забавени плащания на 

клиенти, като тази тен-

денция се засилва както 

при частните, така и при 

държавните клиенти

Пазарният дял на но-

вото жилищно строител-

ство продължава да се 

свива и тази тенденция 

се засилва (-3,8% през 

2007-а и -7,3% през 2008 

г.).Този сегмент страда 

по-специално от ясно из-

разеното намаляване на 

доходите на дома-

кинствата и общо-

то недоверие в бъ-

дещите шансове на 

пазара. Собствени-

ците на домове съ-

ответно премест-

ват инвестициите 

си въпреки изключи-

телно ниските по-

настоящем лихвени 

проценти.

Относно състо-

янието в отделните 

страни членки може да се 

отбележи, че източноев-

ропейските страни като 

цяло през 2008 г. бяха по-

слабо засегнати от кри-

зата. В Полша (ръст над 

10%), Румъния (+14,4%), 

България (+13,7%), Сло-

вакия (+11,9%), Словения 

(+15,1%). През 2008 г. 

беше отбелязан благот-

ворен ръст на строител-

ната дейност. От една 

страна, източноевропей-

ските страни са засег-

нати от недостига на 

кредити, тъй като тези 

държави зависят силно 

от предоставяните от 

западноевропейските 

банки кредити, отпуска-

ни в евро, от друга стра-

на обаче, те разчитат на 

подкрепата от значител-

ни обществени инвес-

тиции на ЕС. Реалната 

полза все още зависи от 

способността на отдел-

ните държави ефективно 

да оползотворят тези 

средства. 

В западноевропейски-

те страни пазарите на 

строителни дейности ре-

агираха по-чувствително 

на последиците от 

финансовата криза 

и общия икономиче-

ски спад. Във Фран-

ция (-1,2%),  Ита-

лия (-2,3%), Дания 

(-3,1%), Португалия 

( -3 , 1% )  и  Гърци я 

(-15%) през 2008 г. 

беше отбелязан от-

рицателен прираст 

на строителната 

дейност, докато в 

Нидерландия (+3%), 

Б е л г и я  ( + 0 , 2 % ) , 

Швеци я  (+2 , 9% ) , 

Австрия (+0,8%) и 

Финландия (+4,1%) 

се усети чувстви-

телно забавяне на 

ръста на строител-

ните дейности.

Тр я б в а  д а  с е 

обърне внимание, че про-

блемите в някои западно-

европейски държави не 

се дължат непременно 

на задълбочаването на 

финансовата криза през 

2008. Това важи в част-

ност за Обединеното 

кралство (+1%), Испа-

ния (-4,3%) и Ирландия, 

където още през 2007 г. 

настъпи чувствителен 

спад на пазара на недви-

жими имоти.

Значително се забави 

покачването на цените, 

достигнало връх през 

лятото на 2008 г. Ин-

флационният индекс ще 

продължи да спада бър-

зо и стабилизиране се 

очаква към края на 2009 

г. Прогнозният инфлаци-

онен индекс в 27 страни 

на ЕС възлиза на 0,9%, за 

да достигне през 2010 

г. отново 1,3%. След по-

ложителното развитие 

през периода от 2005-а 

до 2007-а през 2008 г. в 

повечето страни членки 

се наблюдава влошава-
не пазара на труда. Тъй 

като нивото на заетост-

та реагира с известно 

забавяне на промените в 

брутния вътрешен про-

дукт, за ЕС, както и за 

еврозоната тази година 

ще се характеризира с 

отрицателен прираст от 
над -2,5% с очаквани още 
1,5% през 2010 г., което 
се изразява в закриване-
то на над 8,5 млн. работ-
ни места 

Поради това през 2009 

г. се очаква нивото на 

безработица да се пока-

чи на 9,4% в 27 страни на 

ЕС, като тази тенденция 

ще се запази и през 2010 

г. Въпреки разликите в 

ситуацията в отделните 

държави европейските и 

националните програми 

за възстановяване на 

икономиката, разрабо-

тени от август 2008 г. 

насам - прогнозата за 

европейския строителен 

отрасъл за 2009 г. все 

още изхожда от -5.2%. С 

оглед на мерките на ЕС 

и на страните членки, 

предвиждащи инвести-

ции в инфраструктурни 

проекти в широк мащаб и 

разглеждащи енергийна-

та ефективност на сгра-

дите като път за изход 

от икономическия срив, 

отново се очаква най-

силно засегнатият сег-

мент на строителните 

дейности да бъде новото 

строителство (-14%). В 

този сегмент е най-си-

лен спадът на търсене в 

повечето държави от ЕС. 

В редица страни това 

доведе до образуване на 

значителен фонд от неп-

родадени новопостроени 

жилища и на срив в це-

ните на жилищата. Това 

е в сила в частност за 

Ирландия, Испания (-12%) 

и Обединеното кралство 

(-17,5%), където има срив 

в търсенето. Ситуация-

та се обърна и в Кипър, 

Швеция (-16%), Белгия 

(-9,1%) и Литва (-12,6%). 

Дори в Германия, къде-

то въздействието на 

финансовата криза през 

2008 г. още не се усеща-

ше и строителната дей-

ност отбеляза ръст от 

+2,8%, жилищното стро-

ителство отбеляза спад 

(-5,1%), основно поради 

последните съкращения 

на държавните субсидии.

През юли 2009 г. се 

отчита спад на продук-

цията в еврозоната с 2 

на сто. В 27-те страни 

- членки на ЕС, - с 1,1 на 

сто спрямо юли, сочат 

данните на Евростат. На 

годишна база понижение-

то е с 10,8% в еврозона-

та и с 11,1% в ЕС.

Спад на строител-

2010 г.: Под знака на прецизните разчети 
и конкурентната борба за поръчки
Анализ на състоянието на строителния сектор направи на разширеното заседание на УС на 

КСБ инж. Симеон Пешов – председател на КСБ

Строителство, приходи от дейността  

Актуални цени в милиарди евро

Строителството, 

един от най-

големите сектори 

на икономиката 

в Европа, е силно 

засегнато от 

настоящата 

световна криза. 

2008 г. премина 

под знака на 

задълбочаващата се 

световна финансова 

и икономическа 

криза, която през 

септември навлезе в 

критичен етап 

Доц. Георги Линков, зам.-председател на УС на КСБ, инж. 
Симеон Пешов, председател на УС на КСБ, и Венелин 
Терзиев, зам.-председател на УС на КСБ

Атанас Кошничаров, 
председател на ОП на КСБ - Сливен, и Светослав Глосов, 

председател на ОП на КСБ - София (на преден план)
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ната продукция за юни 

се регистрира в 9 от 

страните - членки на ЕС. 

Най-голямо понижение са 

отчели Румъния - 9%, Сло-

вения – 4,6%, и Испания 

– 4,1%. На годишна база 

най-голям спад са отчели 

Испания – 20,5%, и Румъ-

ния – 17,5%.

Ръст се регистри-

ра само в Полша – 5,2%, 

Швеция – 1,7%, Порту-

галия – 0,2%, и Германия 

1,9%. По отношение на 

заетостта през 2009-а и 

2010 г. в повечето стра-

ни в ЕС се очаква закри-

ване на работни места. 

Вероятно ще се наблюда-

ва по-голяма гъвкавост 

при преминаване към ра-

бота на пазари, които не 

са така силно засегна-

ти от икономическата 

криза. В края на 2008 г. 

Румъния и Словакия изне-

соха данни за завръщане 

на много свои граждани, 

заети до момента в чуж-

бина, в резултат основно 

на икономическия срив в 

Западна Европа. Ситуа-

цията освен че е трудна 

в конкретния момент, е 

трудна и за прогнозиране 

в краткосрочен план. Не-

щата в Европа не са ус-

тремени в най-добрата 

посока.

Строителният сек-

тор в България също е 

въвлечен в тази светов-

на криза. Трябва да се 

има предвид, че това е 

неминуем процес, особе-

но като се отчете фа-

ктът, че 60 на сто от 

оборота на страната ни 

е с европейските страни. 

Ако последните години 

предизвикателството е 

намиране на допълни-

телни мощности и чо-

вешки ресурси, то тази 

и следващата 2010 г. се 

очертават да бъдат под 

знака на оцеляването и 

конкурентната борба за 

поръчки. 

Това ще се отрази 

пряко на активността 

на някои предприемачи и 

индиректно на строител-

ните фирми.

След строителния бум 

през 2006, 2007 и 2008 г., 

вече се наблюдава рязък 

спад през първото полу-

годие на 2009-а, който 

ще продължи до средата 

на 2010 г.

За разлика от 2008-

а през 2009 г. за всеки 

търг кандидатстват 

вече по 20 и повече фирми 

и не се наблюдава явлени-

ето от 2008 г. за даден 

търг да се състезават 

1-2 фирми или въобще да 

няма кандидати. 

Ако през последните 
години предизвикател-
ството е намиране на 
допълнителни мощности 
и човешки ресурси, то 
тази и следващата 2010 
г. се очертават да бъдат 
под знака на оцеляване 
и конкурентна борба за 
поръчки

Приходите от дей-

ността за първото полу-

годие на 2009 г. на стро-

ителния сектор по данни 

на НСИ са, както следва:

Общо приходи стро-
ителен сектор – 6060 
млн. лв., което е с -9% 
отрицателен темп в 
сравнение с 2008 г.; 

Сградно строител-
ство – 3889 млн. лв., кое-
то е 15,3% отрицателен 
ръст.

 Инженерно строи-
телство – 2171 млн. лв., 
което представлява 
положителен ръст от 
4,9%.

Тези данни показват, 

че строителните фир-

ми изпитват затрудне-

ния при довършване на 

започнатите сгради и 

се пренасочват към ин-

женерната и пътната 

инфраструктура, макар 

че и там задълженията 

на държавата ще бъдат 

около 200 млн. лв. Особе-

но тревожен е фактът 

на нарастване на фирме-

ната и междуфирмената 

задлъжнялост.

Прави впечатление, 

че ситуацията в отра-

съла се променя всеки 

месец, например за юли 

произведената продук-

ция запазва нивата от 

предходния месец, но на-

малява с 14,5% в сравне-

ние със същия период на 

миналата година 

Брутният вътрешен 

продукт през второто 

тримесечие възлиза на 

16 322 млн. лв. по текущи 

цени общо за икономика-

та. В реално изражение 

намалява спрямо второ-

то тримесечие на 2008 

г. с 4,9%. 

След 12-годишна пауза 

България отново отбе-

лязва спад на БВП за две 

последователни триме-

сечия – за полугодието 

спадът е 4,2% спрямо 

същия период на 2008 г. 

Според прогнозите на 

МВФ спадът на БВП ще 

бъде 7%. В същото време 

на годишна база спадът 

в строителството през 

юли е 14,5%, докато през 

юни 2009 г. спрямо юни 

2008 г. беше 8,6% брут-

на добавена стойност. 

Индикаторите за бизнес 

климата регистрират 

най-ниските си стойно-

сти от началото на го-

дината. Това означава, че 

може да се очаква значи-

телен спад на БВП през 

третото и четвъртото 

тримесечие. 

Брутната добавена 

стойност, формирана от 

отрасъл строителство 

за второто тримесечие 

на 2009 г., намалява с 1,7 

на сто в сравнение със 

същия период на 2008 г. 

(преизчислена по съпос-

тавими цени). По текущи 

цени се запазват нивата 

в сравнение с текущия 

период на миналата го-

дина. Това е третото по-

редно понижение, което 

на практика означава, че 

България навлиза в реце-

сия. 

Брутната добавена стой-
ност от отрасъл строи-
телство представлява 
8,1% от създадената от 
националната икономика 
брутна добавена стой-
ност

Издадени са 1832 раз-

решителни за строеж на 

жилищни сгради с 4506 

жилища в тях, както и 

разрешителни за 79 ад-

министративни сгради 

– офиси, и 1160 разреши-

телни за други сгради. 

В сравнение с първото 

тримесечие на 2009 г. 

издадените разрешител-

ни за строеж на жилищ-

ни сгради се увеличава с 

24,6%, но жилищата в тях 

имат намаляване с 31%. 

Броят на администра-

тивните сгради остава 

непроменен, но се забе-

лязва намаляване на РЗП 

при тях от 33,8%. Ако се 

направи сравнение с вто-

рото тримесечие на 2008 

г., изводът е:

Нови жилищни сгради – 

32% по-малко

 Жилищата в тях – 62% 

по-малко

А д ми н и стр а т и в н и т е 

сгради намаляват с 27%

Други видове сгради на-

маляват с 24%. 

При всички видове има на-

маляване на РЗП 

По предварителни 

данни общо за икономика-

та наетите лица за полу-

годието на 2009 г. нама-

ляват с 1,5% в сравнение 

с края на същия период 

на 2008 г. и достигат 

2,7 млн. В отрасъл стро-

ителство намалението 

е от 0,6%. Наетите лица 

представляват 8,2% от 

общо наетите по тру-

дово правоотношение. 

По предварителни данни 

на НСИ през второто 

тримесечие на 2009 г. 

средномесечната запла-

та в отрасъла нараства 

с 26 лв. Това показва, че 

фирмите се освобожда-

ват от неквалифицира-

ния персонал и задържат 

квалифицирания.

Отчитайки всичко 

това, КСБ и синдикал-

ните организации в сек-

тора сключиха спора-

зумение през 2010 г. да 

се запази минималният 

осигурителен доход по 

квалификационни групи 

професии в сектора. 

Средна месечна ра-

ботна заплата за от-

расъл строителство за 

второто тримесечие е 

554 лв., което е с 3,9% 

увеличение спрямо същия 

период на 2008 г. Наети-

те лица в отрасъл стро-

ителство са 27,5% от 

общо наетите по трудо-

во правоотношение.

Според статистиче-

ските данни за полуго-

дието наетите лица в 

строителството намаля-

ват с 0,4% спрямо същия 

период на миналата годи-

на, като за юни наетите 

лица в строителството 

намаляват спрямо юни 

2008 г. с 6,4%;

Може да се направи 

изводът, че строител-

ните фирми избягват да 

правят големи съкраще-

ния.

Строителство

Актуални цени в милиарди евро

Налице са:

 спад на търговските обороти;
 спад на инвестиционните обороти;
 забавяне на разплащанията – нараства фирмената и междуфир-

мената задлъжнялост;
 намаляват приходите на фирмите като цяло;
 потребителското търсене продължава да е зависимо от креди-

тирането;
 наблюдава се влошаване на ликвидността както на банковата 

система, така също и на бизнеса, което на практика е голяма пречка за 
нормалните взаимоотношения между държавата и фирмите;

 потребителското търсене в голяма степен е зависимо от кре-
дитирането;

 продажбите зависят в голяма степен от това дали потребите-
лите имат достъп до заеми;

 наличие на значителна по обем готова строителна продукция, 
превишаваща платежоспособното потребителско търсене;

 оттегляне на някои външни инвеститори поради невъзможност-
та им да реализират инвестиционни намерения за бързи печалби и про-
дажби на закупените имоти;

 повишиха се лихвите по кредитите;
 промениха се изискванията за отпускане на кредитите;
 търси се по-голямо участие на кредитоискателя в общата стой-

ност на имота;
 промени се методиката за определяне стойността на депозита 

(занижи се);
 намаляват темповете на нарастване на цените на жилищата; 

Очаква се цените им да паднат до 10-15%.

Георги Ганджев, председател на 
ОП на КСБ - Благоевград, Пламен 
Иванов, председател на ОП на КСБ - 
Пловдив, и Михаил Петров, член на 
УС на КСБ (на заден план)
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България не е искала заем за АЕЦ 
„Белене”

Министър Трайчо Трайков:

Руското правителство предлага 3,8 млрд. евро за строителството на атомната централа

България не е искала 

заем от Русия за строи-

телството на АЕЦ „Бе-

лене”. Така министърът 

на икономиката Трайчо 

Трайков контрира из-

явлението на  руски я 

министър на финанси-

те Алексей Кудрин, че 

руското правителство 

ще обсъди възможност-

та за кредитирането 

на България по проекта 

АЕЦ „Белене” с 3,8 млрд. 

евро. Изказването си Ку-

дрин е направил в рамки-

те на посещението си в 

Истанбул за годишната 

сесия на МВФ и Светов-

ната банка. 

„Правителството на 

Руската федерация раз-

глежда възможността 

за отпускане на този 

кредит според информа-

цията за проекта”, каза 

Кудрин в отговор на жур-

налистически въпрос за 

сроковете, в които ще 

бъде взето решение. Той 

обясни още, че става 

въпрос за дългосрочен 

кредит. 

„Обменихме мнения 

за  организацията на 

по-нататъшната подго-

товка на технико-иконо-

мическата обосновка на 

строежа на атомната 

централа, отчитайки, че 

кредитът може да бъде 

единствено обвързан и 

двете страни трябва да 

са съгласни с условия-

та”, отбеляза Кудрин. 

Междувременно Куд-

рин съобщи за молбата 

на Сърбия за получаване 

на кредит от Русия. За 

пръв път за този кредит 

се заговори през юни, но 

тогава не стана въпрос 

за конкретни суми,  а 

сега те бяха уточнени. 

„Сърбия се обърна с 

молба за заем в размер 

на 1 млрд. евро, от които 

350 млн. ще отидат за 

покриване на бюджетния 

дефицит, а останалата 

част ще бъде за инвес-

тиционни кредити”, за-

яви Кудрин. По думите 

му на срещата в Истан-

бул страните обменили 

мнения за организация-

та на по-нататъшната 

работа по тези въпроси. 

„Разглеждаме възмож-

ността за  поетапно 

предоставяне на кре-

дита. В близките две 

седмици ще определим 

размера, срока, условия-

та и етапите”, уточни 

Кудрин. 

Руският финансов 

министър поясни също, 

че първо ще бъде от-

пуснат бюджетният 

кредит,  а  едва  след 

това заемите за инфра-

структурни проекти с 

участието на руски ком-

пании за пътно строи-

телство и изграждане 

на метро.

Русия обаче няма да 

отпусне на Беларус по-

следния транш в размер 

на 550 млн. долара от до-

говорения стабилизацио-

нен кредит на стойност 

2 млрд. долара, съобщи 

още Алексей  Кудрин, 

като уточни, че това ре-

шение е било прието на 

двустранна основа. 

Освен това, по думи-

те на Кудрин, Русия няма 

да предостави на Украй-

на поискания от Киев 

заем за 5 млрд. долара.

МРАЧНИ ПРОГНОЗИ НА ФОРУМ ЗА РАБОТНИТЕ МЕСТА

Срив на пазара на труда през  2010 г.
Божидар Данев, председател на БСК:

София взема 52 млн. 
евро за сметта

През 2010 г. очаква-

ме много сериозен срив 

на пазара на труда, кой-

то ще бъде засилен от 

антикризисните мерки 

на правителството, а 

именно съкращението 

на 15% от администра-

цията. Ако говорим за 

лоша година на пазара 

на труда, това не е 2009, 

а 2010 година. Това каза 

председателят на БСК 

Божидар Данев по време 

на международна 

конференция „Ра-

ботните места 

и кризата – от-

ветните дейст-

ви я  на  Европа 

чрез политики-

те". Данев посо-

чи, че най-уязви-

ми са младите 

хора до 24-29 го-

дини. Според него 

равнището на 

безработицата 

от 7,62% далеч 

не отговаря на 

реалното състо-

яние на пазара на 

труда. По думи-

те му бизнесът 

създава 84% от 

работните мес-

та.

Мрачна кар-

тина на пазара 

на труда очерта 

и  с оци а лн ото 

министерство . 

„Очаквам до края на 2009 

г. безработицата да дос-

тигне 10%”, прогнозира 

на свой ред министърът 

на труда и социалната 

политика Тотю Младенов. 

Министърът посочи, че 

се прави всичко възмож-

но за запазване на 3500 

работни места в Креми-

ковци, където в момента 

има три работещи произ-

водства на печалба. 

150 хил. работни мес-

та ще бъдат загубени 

плавно до края на 2010 

г., което е увеличение на 

безработицата от 3 до 

5%, изчисли вицепрези-

дентът на КНСБ Пламен 

Димитров. Той обясни, че 

обосновава прогнозата 

си с очакванията за раз-

витието на икономиката 

и спадът на БВП. По ду-

мите му това ще доведе 

до спад в ключовите сек-

тори на индустрията и 

услугите.

Д-р Константин Трен-

чев – заместник-предсе-

дател на Икономическия 

и социален съвет и пред-

седател на КТ „Подкрепа”, 

посочи, че една от причи-

ните социалният диалог 

в България да бъде силно 

затруднен е различното 

мнение на синдикати, ра-

ботодатели и правител-

ство относно наличието 

на криза.

З а  и з -

г р а ж д а -

н е т о  н а 

завода за 

б о к л у к а 

вчера Со-

фийската 

о б щ и н а 

стартира 

преговори 

за  52  ми-

лиона евро 

о т  Ев р о -

пейската 

инвестици-

онна банка. 

Това съоб-

щи и.д. кметът на столицата Минко Герджиков. Внуши-

телната сума ще бъде прибавена към 81 милиона от Ев-

ропейската комисия по Оперативната програма „Околна 

среда” и 49 млн. лв., отпуснати от правителството.

Търгът за избор на изпълнител на завода за боклу-

ка на столицата вече тече. Той е за проектиране и за 

строителство. В процедурата участват български или 

чуждестранни физически или юридически лица с годишен 

оборот от поне 200 млн. лв. за всяка една от последните 

3 финансови години. Кандидатите удостоверяват, че са 

проектирали и построили най-малко един завод за отпа-

дъци с капацитет над 200 хил. т годишно или 2 завода, 

всеки от които с капацитет над 100 000 т/г.

Самото строителство, което ще започне в начало-

то на 2010 г., ще отнеме приблизително година и поло-

вина, обясни Минко Герджиков. Площадката, върху която 

ще е бъдещият завод, е повече от 50 дка край софий-

ското село Яна. Инфраструктурата й вече се изгражда, 

уточниха още от Столичната община. Първата копка на 

бъдещия завод премиерът Бойко Борисов направи като 

кмет през април.

Край Яна всъщност са готови две площадки, на кои-

то ще са интегрираните съоръжения за управление на 

отпадъците на столицата. Първата е за компостиране 

на биоразградими остатъци и разделно събиране на хра-

нителни отпадъци. Тук вторично ще се депонира 1/5 от 

боклука на столичани. На втората ще е самият завод за 

механично третиране на боклуците. 

Предвижда се при преработката от боклука на София 

да се произвежда гориво.

Министърът на 
икономиката  

Трайчо Трайков

150 хил. работни места ще бъдат загубени плавно до края на 2010 г., прогнозират синдикалисти

И.д. кметът на 
столицата Минко 
Герджиков



„В ход е работна група, 

която да изготви промени 

в Закона за устройство 

на територията. В нея 

участват представите-

ли на браншовите орга-

низации и на местните 

власти”, заяви зам.-минис-

търът на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството Екатерина За-

хариева пред депутати-

те от парламентарната 

комисия  по  регионална 

политика и местно само- 

управление. На нея тя об-

общи законодателните 

предложения, които МРРБ 

ще направи до края на го-

дината. 

Предвиждат се и проме-

ни в закона за устройство 

на Черноморското крайбре-

жие. Целта е да се облек-

чат процедурите по отда-

ване на концесия на морските 

плажове. „В момента процедура-

та върви по закона за концесии-

те, която е изключително тежка 

и отнема почти година. Нашето 

виждане е, че пътят, по който 

трябва да се развиват морските 

плажове, е концесията. Тя дава 

по-голяма сигурност на концеси-

онера, а също и по-добри механи-

зми за контрол”, аргументира се 

зам.-министър Захариева.

Законът за държавната соб-

ственост и законът за общин-

ската собственост също ще бъ-

дат ремонтирани. „Измененията, 

които предвиждаме, са свързани 

с облекчаване на отчуждителни-

те процедури. Те са много важни 

за реализацията на инфраструк-

турните проекти. А това ще 

улесни и усвояването на парите 

от европейските фондове”, до-

бави тя.
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„Всички завещания, де-

позирани при нотариуси-

те у нас, ще се въведат в 

един общ сървър. Срокът 

за това приключва на 17 

октомври”, каза Димитър 

Танев, председател на Но-

тариалната камара на Ре-

публика България по време 

на международна среща, 

състояла се в столицата. 

Според закона за но-

тариусите и нотариал-

ната дейност, към Но-

тариалната камара се 

създава информационна 

система, която съдържа 

база данни - част от ар-

хива на нотариуса. Има 

изменения и в Наредба 

32 за служебните архиви 

на нотариусите, приети 

през март тази година. 

Те влизат в сила 6 месеца 

след обнародването им и 

предвиждат създаването 

на електронен регистър. 

В него ще бъдат въведени 

всички завещания, депози-

рани при тях от началото 

на дейността им като 

нотариуси на свободна 

практика, както и пълно-

мощните за разпорежда-

не с недвижими имоти от 

март 2008 г. 

На срещата присъст-

ваха експерти от Унгария, 

Гърция, Румъния и Кипър. 

Българските нотариуси 

бяха представени от Ка-

мен Каменов и Светлин 

Мекушински.

„С оглед традиционно 

добрите връзки на Нота-

риалната камара на Ре-

публика България с евро-

пейските нотариати, още 

през 2007 г. Съветът на 

Нотариалната камара на 

Република България из-

прати официално писмо 

с молба българският но-

тариат да бъде приет за 

член на Асоциацията на 

Европейската мрежа на 

регистрите на завеща-

нията. На практика член-

ството ни ще започне със 

създаването и стартира-

нето на Националния ре-

гистър на завещанията. 

Вече ще можем да правим 

справки в регистрите 

на страните - членки на 

Асоциацията, както и 

европейските колеги – в 

нашия”, заяви нотариус 

Каменов. 

„Идеята за създаване-

то на Европейската мре-

жа на регистрите на за-

вещанията възниква през 

януари 2001 г. на Общото 

събрание на Съвета на 

нотариатите на Европей-

ския съюз”, обясни Селин 

Манжен, координатор на 

програмата „Европа - за-

вещания”, съфинансирана 

от Европейската комисия. 

По думите й първоначално 

в нея влизат френският и 

белгийският регистър, а 

през 2005 г. се създава и 

Асоциацията. Към момента 

в нея членуват 14 страни.

„Тази мрежа прави въз-

можно търсенето на раз-

пореждания, свързани с 

последната воля на заве-

щателя на територията 

на всички държави, члену-

ващи в организацията”, 

заяви Карел Тобак, предсе-

дател на Асоциацията на 

Европейската мрежа на 

регистрите на завеща-

нията. Според него чрез 

това вписване процен-

тът на откритите заве-

щания става много по-ви-

сок. „Не става въпрос да 

се регистрира съдържани-

ето на последната воля, 

а само да се открие дали 

едно лице е направило за-

вещание и къде е депози-

рано то”, подчерта Карел 

Тобак, който определи на-

шия регистър като „един 

от най-добрите”. 

Мрежата е създаде-

на въз основа на принци-

пи, залегнали в няколко 

международни конвенции. 

Първо, това е Базелската 

конвенция от 1972 г., с ко-

ято се въвежда система 

за вписване на завещани-

ята, Хагската - от 1961 

г., относно колизията на 

закони по отношение на 

завещателните разпо-

реждания, а също и Ва-

шингтонската конвенция, 

отнасяща се до уеднаквя-

ване на формите на заве-

щанията. 

Тръгва регистър на завещанията
Членството на Българския нотариат в Асоциацията на Европейската мрежа дава достъп до 

регистрите на страните членки

Мариана Корчакова

Снимка Камен Влахов

„В скоро време ще бъ-

дат приети законодател-

ни промени, които имат 

за цел увеличаване на въз-

можностите за отнемане 

в полза на държавата на 

имущество, придобито от 

престъпна дейност, и ще 

повишат ефективността 

от работата на комиси-

ята”, заяви Георги Илиев, 

главен секретар на коми-

сията за установяване на 

имущество, придобито от 

престъпна дейност. По 

думите му трябва да се 

разшири обхватът на ли-

цата, които да бъдат про-

верявани, когато са придобили 

имущество за сметка на раз-

следваното лице. Да се намали 

прагът на имуществото от 60 

на 30 хил. лв., което е задъл-

жителната материално-прав-

на предпоставка за започване 

на процедурата, предлагат 

още от комисията. Те искат 

също да се разшири обхватът 

на изброените в Наказателния 

кодекс (НК) текстове, за кои-

то може да се образува произ-

водство, като се включи и чл. 

282 от НК – престъпления по 

служба.

„Необходимо е въвеждане-

то на нови хипотези, при ко-

ито да се прилага законът, а 

именно: когато се установи, 

че дадено лице е придобило 

имущество на значителна 

стойност и води престъпен 

начин на живот. Това означава 

лицето да е осъждано повече 

от два пъти с влязла в сила 

присъда за умишлени престъ-

пления от общ характер”, каза 

още Георги Илиев. Според него 

трябва да бъде изцяло проме-

нена философията на закона и 

той да се отнася до отнемане 

на имущества, придобити не 

от престъпна, а от незаконна 

дейност.

Да се даде право 

на Комисията да се 

разпорежда с  вече 

отнетото  имуще -

ство, настояват още 

експертите. „Според нас това 

е необходимо, защото членове-

те на комисията са най-добре 

запознати с действителната 

му стойност и няма да допус-

нат то да се продаде на ниска 

цена или да се върне отново 

при лицето”, категоричен е 

главният секретар. „Законо-

проектът все още не е раз-

гледан, но с оглед заявената 

политическа воля на Минис-

терството на правосъдието 

очакваме, че до 1 януари до-

година законът ще бъде про-

менен и ще е влязъл в сила”, 

добави в заключение той.

До 1 януари - нови  
текстове в закона за  
комисията „Кушлев“

Мариана Корчакова
Георги Илиев,  
главен секретар 
на комисията за 
установяване на 
имущество, придобито 
от престъпна дейност

Екатерина Захариева, зам.-министър 
на регионалното развитие и 
благоустройството

Карел Тобак, председател на Асоциацията на Европейската мрежа на регистрите на 
завещанията, и Селин Манжен, координатор на програмата „Европа - завещания”

Работна група 
подготвя промени  
в ЗУТ

Мариана Георгиева



16 СТРОИТЕЛ ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ петък, 9 октомври 2009 

Европейската коми-

сия прие решение, с което 

се определят основните 

технически спецификации 

и изисквания, необходими 

за въвеждане на Европей-

ска услуга за пътно так-

суване (ЕУПТ), която ще 

улесни заплащането на 

такси за ползване на пъ-

тища в целия Европейски 

съюз (ЕС) благодарение 

на един-единствен або-

наментен договор с един 

доставчик на услугата и 

едно-единствено бордово 

устройство.

ЕУПТ ще бъде предос-

тавяна за всички пътни 

инфраструктури в цяла-

та общност, например 

за магистрали, тунели и 

мостове, таксата за чие-

то ползване може да бъде 

заплатена чрез бордово 

устройство. В крайна 

сметка ЕУПТ ще ограни-

чи разплащанията с пари 

в брой в пунктовете за 

пътно таксуване, като по 

този начин ще спомогне 

за подобряване на пътно-

то движение и за намаля-

ване на задръстванията.

Електронните систе-

ми за пътно таксуване 

бяха въведени в няколко 

европейски държави в на-

чалото на 90-те години. 

Повечето от тях функ-

ционират с устройство 

в превозното средство, 

съобщаващо неговите ха-

рактеристики на пътните 

оператори с оглед опреде-

ляне на пътната такса 

- например въз основа на 

теглото и размера на пре-

возното средство.

Различните национал-

ни и местни електронни 

системи за пътно так-

суване в повечето случаи 

обаче са несъвместими 

помежду си и могат да 

се свързват само с пред-

назначените за тях бор-

дови устройства. Тези 

несъвместими системи 

за пътно таксуване за-

трудняват международния 

автомобилен транспорт. 

Например за пътуване 

от Португалия до Дания 

може да е необходимо вър-

ху таблото на превозното 

средство да бъдат ин-

сталирани пет или повече 

бордови устройства, като 

за всяко едно устройство 

се сключва отделен дого-

вор с отделен пътен опе-

ратор.

За превозвача това 

означава отнемаща време 

бумащина и скъпо стру-

ваща административна 

тежест за сверяване на 

пътните данни, получени-

те фактури, договорните 

клаузи и платежните на-

реждания.

С приетото решение 

на ЕК се определят още и 

правата, и задълженията 

на лицата, събиращи път-

ните такси, доставчици-

те на услугата и ползва-

телите. Ползвателите ще 

могат да избират достав-

чика на услугата. Лицата, 

събиращи пътните такси, 

ще съобщават размера на 

дължимите такси на дос-

тавчиците на услугата, 

които накрая ще издават 

фактури на ползвателите. 

Пътните такси, платени 

чрез ЕУПТ, не може да пре-

вишават съответните 

национални или местни 

такси.

След не повече от три 

години ЕУПТ ще бъде на 

разположение за всички 

пътни превозни средства 

с тегло над 3,5 тона или 

с разрешително да возят 

повече от девет пътници, 

включително водача. След 

не повече от пет години 

тя ще бъде на разположе-

ние и за всички останали 

превозни средства.

ЕК дава „зелена светлина”  
на единно пътно таксуване в ЕС 

София е на 198-о място в класацията на инвестициите в строителството

Мюнхен е раят за инвеститорите

Последното седмично 

извлечение на Европейска-

та комисия (ЕК) за разви-

тието на строителния 

бизнес и възстановяване-

то на основни строителни 

и архитектурни проекти 

откроява новина, която е 

пълна изненада за строи-

телния сектор: „Мюнхен 

е градът с най-големи ин-

вестиции в недвижимите 

имоти на Стария конти-

нент. Градът е единствен 

в Европа, който е „рай” за 

инвеститорите, тъй като 

е издържал на глобалния 

икономически спад по-до-

бре от всяко друго място 

по света.” Това е само 

едно от твърденията за 

икономическия растеж и 

напредък на строителния 

сектор. В немския град 

има доста силни равнища 

на благосъстояние и много 

разнообразни местни биз-

нес структури, състоящи 

се от мощни световни иг-

рачи, които са защитени 

от пълното въздействие 

на рецесията през послед-

ните 2 години. Мюнхен 

предлага особено благо-

приятни условия за биз-

нес, които са допълнени 

от широки строителни и 

архитектурни дейности. В 

комбинация с тези факто-

ри и в резултат на срав-

нително висок икономиче-

ски растеж в този район 

всички строителни фирми 

имат стабилни икономиче-

ски прогнози за заетост 

въпреки сегашния спад на 

сектора като цяло. 

Мюнхен е и първият 

немски град, който из-

мества в класацията на 

индекса за строителния 

бизнес дори Лондон в по-

ниска позиция. Търсене-

то на недвижими имоти 

в Лондон е паднало рязко 

през последните години, 

като се наблюдават най-

отчетливите намаления 

на цените в Европа. Един-

ствено Париж е запазил 

второто си място и е 

малко зад Мюнхен. Париж 

е важен транспортен и 

логистичен център във 

Франция и разпределител 

на стоки за сектора за 

цяла Западна Европа, се 

казва в доклада.

За първи път от 2001 

г. насам няма испански 

град в топ десет на ин-

вестициите за недвижими 

имоти в ЕС. 

Новина идва и от Мос-

ква, която се появява за 

първи път в индекса на 

5-о място. В тази класа-

ция се нареждат много 

европейски градове, като 

се използва комбинация 

от фактори, икономически 

растеж, общо ниво на бла-

госъстояние, както и от-

носителна привлекател-

ност на местния пазар на 

бизнеса. София е поставе-

на на 198-о място. Дебю-

тът на Москва е особено 

високопоставен, защото 

е вследствие от огромния 

размер на инвестиции и 

значението за руската 

икономика като цяло. Тряб-

ва  да  се 

отбележи 

и изключи-

т ел н и я т 

р ъ с т  н а 

БВП в Ру-

сия.

Седмичният анализ на ЕК:

Росен Алексиев, 
Брюксел

Една от забележителностите на Париж е квартал Дефанс, построен по подобие на 
Манхатън през 80-те години. Той е най-голямото сити в Европа. Тук са офисите на 
големите корпорации - „Кодак“, „Шарп“, „Тошиба“, Ситибанк и на френските „Рено“, 
„Пежо“ и Френската национална банка, издигащи се високо в небето. По улиците е 
просторно, въпреки че около теб се издигат между 50- и 80-етажни сгради. Всички са 
от стомана  и стъкло

Мюнхен е 
и първият 
немски 
град, 
който 
измества 
в класа-
цията на 
индекса за 
строител-
ния бизнес 
дори 
Лондон в 
по-ниска 
позиция

ЕС иска  
Лисабонският договор 
да влезе в сила до края 
на годината

Ротационният пред-

седател на ЕС, швед-

ският премиер Фредрик 

Райнфелд, изрази желание 

Лисабонският договор да 

влезе в сила до края на 

годината, предаде АФП.

„Искаме договорът да 

влезе в сила до края на 

шведското председател-

ство, но разбираме, че е 

необходимо да уважим 

процедурата, която тече 

в момента в Чехия”, заяви 

Рейнфелд преди видеокон-

ферентна връзка с чеш-

кия си колега Ян Фишер.

Чешкият премиер не 

успя да замине за Брюк-

сел в предвидения час 

заради повреда на са-

молета, съобщи в сряда 

говорител на правител-

ството.

След голямата побе-

да на положителния вот 

на референдума в Ирлан-

дия в събота основното 

препятствие по пътя 

към приемането на до-

кумента, целящ по-добро 

функциониране на съюза, 

беше отстранено. За да 

влезе в сила обаче, Лиса-

бонският договор тряб-

ва да бъде подписан от 

президентите на Полша 

Лех Качински и на Чехия 

Вацлав Клаус, след като 

документът беше рати-

фициран по парламента-

рен път в двете страни.

„Посланието, което 

ЕС иска да изпрати на 

Чехия, е, че ние имаме 

нужда от Лисабонския 

договор", заяви Рейнфелд 

и допълни, че „решение-

то е в ръцете на Чешкия 

конституционен съд и по 

този начин ние искаме да 

покажем, че възнамерява-

ме също така да бъдем 

гъвкави", каза още той.



В доклад на Междуна-

родния валутен фонд се 

посочва, че се очаква гло-

балната икономика да се 

свие с 1,1 на сто. Това е 

под предишната прогно-

за, където се посочваше 

1,4 на сто. Нарастване-

то на икономиките вмес-

то  предварителните 

2,5% се прогнозира да 

скочи с 3,1 на сто. Екс-

пертът Нориел Рубини, 

известен с това, че пръв 

предсказа глобалната 

криза, заяви, че вече се 

вижда светлина в туне-

ла. На конференция под 

наслова „Докъде стигнах-

ме в кризата" той обаче 

предупреди, че съживява-

нето на икономиките в 

глобален план ще отнеме 

още време. По думите му 

цена 70 долара за барел 

петрол е все още висока, 

ако петролът надхвърли 

100 долара за барел, то-

гава кризата може „още 

веднъж да удари дъното".

По-песимистична е 

прогнозата, която напра-

ви главният икономист 

на световната банка Ин-

термит Гил. „Не смятам, 

че кризата е свършила", 

каза той и прогнозира, че 

бедността ще нарасне, а 

бедните ще надхвърлят 

15 млн. души. „В Турция 

и Русия много хора ще 

обеднеят, в балтийски-

те републики, в Украйна 

също", заключи световни-

ят икономист. Вицепрези-

дентът на Световната 

банка за региона Филип 

Льоро подчертава, че съ-

ществува опасност при 

съживяването. „То може 

да бъде крехко, слабо, с 

нарастване на безрабо-

тица. Но след като излезе 

от кризата, светът ще 

стане по-конкурентоспо-

собен", каза той. 
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Световната банка 
обеща да се реформира 
Целта е държавите членки да увеличат ресурсите си

Световната банка обе-

ща да се реформира, за да 

убеди по-добре държавите 

членки, и най-вече САЩ, да 

увеличат ресурсите си. 

„Ще подобрим своята 

правна база, ефективност 

и прозрачност", увери пре-

зидентът на международ-

ната институция Робърт 

Зелик при официалното 

откриване на общите  

събрания на неговата 

институция и на Между-

народния валутен фонд в 

Истанбул. 186-те държави 

- членки на международ-

ната институция, която 

финансира проекти за раз-

витие в бедните държави 

и тези със средни доходи, 

пое ангажимент да снабди 

банката с допълнителни 

ресурси, ако е необходимо. 

САЩ обаче поискаха вчера 

банката да се реформира, 

за да увеличи прозрачнос-

тта и ефективността си, 

което те поставиха като 

условие за увеличаване на 

ресурсите.

Новата роля на Меж-

дународния валутен фонд 

(МВФ) включва значител-

но увеличаване на ресур-

сите му, заяви пък дирек-

торът на фонда Доминик 

Строс-Кан.

Когато процесът на 

укрепване на МВФ при-

ключи, фондът ще разпола-

га със значително повече 

ресурси. През септември 

МВФ обяви, че е събрал 

500-те милиарда долара 

допълнителни ресурси, 

обещани на срещата на 

върха на Г-20 в Лондон през 

април под формата на за-

еми от държавите или ку-

пуване на емитирани от 

него облигации. Фондът 

се нуждае от още повече 

ресурси, за да подтикне 

държавите да трупат по-

малко резерви във валута 

и да гласуват повече дове-

рие на способността на 

фонда да отпуска заеми, 

смята Строс-Кан. Нерав-

новесията се дължат на 

натрупването на огромни 

резерви, които пък се дъл-

жат на факта, че страни-

те се страхуват да не се 

изправят сами пред спеку-

лация с тяхната валута, 

изтъкна той. Според него 

има и друго по-ефикасно 

разрешение, за да се из-

бегне това: събиране на 

резервите, което е ролята 

на фонда според замисъла 

на неговите основатели.

МВФ: Очаква се глобалната икономика да се свие с 1,1% 

Няма план за нови 
мерки за стимулиране 

НЕСТАНДАРТНО

Това прекрасно архитектурно творение - ресторант, който е разположен под короната 
на едно дърво,  се намира в Нова Зеландия, на 50 км от Оукланд в градчето Warkworth и 
гората Redwood. Ресторантът Yellow Tree House Restaurant е „кацнал” на 10 м височина 
върху 40-метрово дърво с обиколка 1,7 м. Възрастта му е  40 години. Самият ресторант 
е започнат на 22 октомври  2008 г. и е завършен на 18 декември 2008 г. Според някои той 
приличал на скилидка чесън, според други на глава лук, дори на пашкул. За първи път отваря 
врати на 9 януари 2009 г. Местата в него са само 18.

Белият дом посочи, че 

не се готви никакъв план 

за нови мерки за бюджет-

но стимулиране. „Ние не 

сме спирали да повтаря-

ме, че няма никакъв план 

за това", каза говорите-

лят Робърт Гибс на прес-

конференция. 

Така той отговори 

на въпрос за евентуален 

нов план за стимулиране 

след данните за висока 

безработица за септем-

ври. „Ние слагаме ударе-

нието за прилагането 

в действие на плана за 

икономическо стимулира-

не на стойност 787 млрд. 

долара в рамките на 3 го-

дини, който бе подписан 

от президента Обама в 

средата на февруари", до-

бави Гибс. Той подчерта, 

че този план е смекчил 

видимо удара, нанесен на 

американската икономи-

ка от кризата. В средата 

на септември Обама зая-

ви, че не приема идеята 

за нов план за бюджетно 

стимулиране. Миналата 

седмица Нобеловият ла-

уреат по икономика за 

2008 г. Пол Кругман призо-

ва на страниците на „Ню 

Йорк Таймс” за нови мерки 

за бюджетно стимулира-

не. „Освен ако правител-

ството не направи много 

повече от предвиденото 

за възстановяване на 

икономиката, пазарът на 

работна ръка ще остане 

ужасен в продължение на 

много години", писа Кру-

гман в хроника под загла-

вие „Неизпълнена мисия". 

Бившият президент на 

американската централ-

на банка Алан Грийнспан 

заяви от своя страна, че 

няма нужда от нови мерки 

за бюджетно стимулира-

не. Той се аргументира с 

това, че планът засега е 

приложен едва 40% и че 

има дебати между ико-

номистите за неговата 

ефективност.

Заплаха от „кредитна суша” 

в Източна Европа 

Източна Европа е из-

правена пред голяма „кре-

дитна суша”, която може 

да подкопае възстановя-

ването на нейната ико-

номика, предупредиха от 

Световната банка, Ев-

ропейската банка за въз-

становяване и развитие 

и Европейската инвести-

ц и о н н а 

банка.

„У в е -

личават 

се риско-

вете от 

г о л я м а 

кредит-

на суша", 

з а я ви х а 

т р и т е 

финансо-

ви инсти-

туции в 

комюнике, публикувано в 

Истанбул в рамките на го-

дишната сесия на МВФ и 

СБ. Банките в Централна 

и Източна Европа трябва 

да вземат под внимание 

множенето на съмнител-

ните кредити, да увели-

чат резервите си и да се 

рекапитализират, посоч-

ват СБ, ЕБВР и ЕИБ, които 

участват в икономическо-

то и финансовото спася-

ване на този район, осо-

бено силно засегнат от 

кризата. 

Р е д и ц а 

чуждес-

т р а н н и 

банки  и 

други фи-

нансови 

и н с т и -

туции с 

позиции 

в  И з -

т о ч н а 

Европа и 

балтий-

ските страни изтеглиха 

голяма част от капитали-

те си там и по този начин 

поставиха в трудно поло-

жение тези страни. 

Робърт Зелик

Вашингтон: 
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Българският тури-

зъм ще реализира около 

25% по-малко приходи 

тази година, прогнози-

ра Румен Драганов от 

Института за прогно-

зи и анализи в туризма. 

Според него причина за 

спадналите приходи било 

свалянето на цените 

с 10-30% в началото на 

лятото. С 2,6 на сто са 

по-малко приходите от 

чуждестранни туристи 

за 7-те месеца в сравне-

ние със същия период на 

2008 г. 

Българската турис-

тическа камара съобщи 

през август, че броят 

на чуждите туристи, 

посетили българското 

Черноморие това лято е 

с 12-15% по-малък от ми-

налата година. По данни 

на НСИ пък посещенията 

на чужденци в България 

през август 2009 г. са 

1,434 млн. и намаляват 

спрямо същия месец на 

миналата година с 10,1. 

Спадът на приходите по 

Северното Черноморие 

е 20-25 на сто в сравне-

ние с миналата година, 

според Асоциацията на 

хотелиерите и ресто-

рантьорите. Намалени-

ето е дошло от силно 

ограничените разходи на 

туристите, отделяни за 

забавления и пазаруване.

Около 11,8% туристи 

по-малко са летували по 

Южното Черноморие до 

септември в сравнение 

със същия период на 2008 

г. Според председателя 

на Регионалната турис-

тическа камара на Юж-

ното Черноморие Иван 

Иванов през следващата 

година тенденцията към 

спад на туристопотока 

ще се задълбочи. Това 

се отнасяло основно за 

големите туристиче-

ски пазари. Според него 

тези негативни прогноз-

ни резултати могат да 

се неутрализират с тър-

сене на нови ниши и с на-

лагането на дестинаци-

ята България в Сърбия, 

Македония, Хърватия и 

Черна гора. От 1 януари 

2010 г. отпадат визите 

за тези четири държави.

600 млн. лв. инвестира немска 
търговска верига в България
Български фирми са ангажирани със строежа на магазините 

Немската търговска 

верига за бързооборотни 

стоки Plus открива едно-

временно първите си 6 ма-

газина в България, обявиха 

от компанията на прескон-

ференция през седмицата. 

Инвестицията на веригата 

у нас във всичките 130 мага-

зина ще надхвърли 600 млн. 

лв. и ще осигури заетост на 

повече от 750 души, обобщи 

Георги Дундев, мениджър 

„Финанси и администрация”. 

Финансирането на обекти-

те е смесено, като преоб-

ладаващата част от него 

е за сметка на собствени 

средства на компанията, а 

останалата част е осигу-

рена чрез банкови кредити, 

обясни Дундев.

Веригата е първата от 

типа „дискаунтер” (англ. 

discount = намаление), която 

отваря магазини у нас. Пър-

вият обект Plus вече отво-

ри врати в Перник, а от 8 

октомври 2009 г. ще посре-

щат клиенти и магазините 

в Горна Оряховица, Севли-

ево (2 магазина), Харманли 

и Силистра, съобщи Райнер 

Венделбергер, мениджър 

на веригата в България. 

Всеки един от обектите е 

построен върху собствен 

терен и е част от инвес-

тицията на компанията в 

България, която до този мо-

мент възлиза на 150 млн. лв. 

Търговската площ на мага-

зините е 1000 и 1200 кв. м.

През тази година пред-

стои да бъдат открити 

още 19 нови обекта. Така до 

края на 2009 г. са очаква да 

работят общо 25 магази-

на Plus в 21 български гра-

да, с което инвестицията 

ще достигне 210 млн. лв. 

В София към момента се 

изграждат 5 обекта, като 

предстои да бъдат постро-

ени още толкова.

В дългосрочна перспек-

тива веригата планира да 

открива ежегодно по 25 

нови обекта, докато тех-

ният брой не достигне 130. 

Толкова е потенциалът за 

магазини Plus в България, 

обясни Венделбергер. Към 

момента в централата на 

фирмата работят 100 души, 

в магазините и логистични-

те центрове – 240, а до края 

на годината ще бъдат раз-

крити още 400 нови работ-

ни места.

Политика на компания-

та е строежите на мага-

зините да се извършват от 

български фирми – така се 

осигуряват работни места 

не само в магазина, но и по 

време на неговото строи-

телство.

Plus открива първите си 

магазини през 1972 г. в Гер-

мания. Собствеността й e 

на групата Tangelmann, коя-

то има над 100-годишна ис-

тория. А днес има над 4300 

филиала в 14 страни и над 84 

хил. служители. Оборотът 

на групата за финансовата 

2008 г. е над 12 млрд. евро.
Световноизвестната верига вече ще има магазини в 
няколко български града

Очакват 25% спад в приходите от туризъм през 2009 г. 

МЦ стъпи и на морето 

 Явно и времето оби-

ча професионалистите. 

Само ден след като по-

редната презентация на 

козметиката и добавки-

те на „МЦ Баухеми” смая 

погледите на големите 

строителни фирми, от 

небето над Варна се из-

сипа истински порой. Ся-

каш за да покаже, че пред 

манията МЦ и небето 

мълчи. А иначе немският 

експерт Уве Щраух и ме-

ниджърът по продажби 

инж. Жасмина Венкова 

отново показаха защо 

МЦ са световен лидер в 

производството на бе-

тон и висококачестве-

ни бетонови шпакловки. 

Под лъчите на морското 

слънце повече от 30 от 

най-големите строи-

телни фирми в морската 

столица не усетиха как 

два часа пред тях със 

смайваща лекота се по-

лагаха специални шпак-

ловки за репрофилиране 

на бетоновата повърх-

ност, нанасяше се хидро-

изолацията „Нануфлекс” 

К-1 и К-2, която е без 

фуги, безшевна и издър-

жа на всякакви метеоро-

логични условия и външни 

натоварвания. Гостите 

видяха как се спира теч 

от вода само за минути 

и как се забърква бетон 

„Репароксид” SB без кап-

чица вода, а само след 

60 минути той достига 

якост 60 нютона. Един-

ствената фирма, която 

от три години работи с 

продуктите на МЦ в ре-

гиона - „Стимекс”, беше 

представена от дирек-

тора Стоян Стоянов. 

Той без притеснения от 

бъдещи конкуренти ги 

посъветва просто да 

опитат МЦ манията. И 

отново се видя, че кога-

то една стока е добра, 

всички я искат. 

След  Стара 

Загора, Русе 

и Плевен, сега 

и  във  Варна 

още от пръв 

поглед профе-

сионалисти-

те от бранша 

с е  у б е д и х а , 

че „МЦ Баухе-

ми” предлага 

предимства с 

технологията 

си, недости-

жими от други 

фирми на на-

шия пазар. Раз-

браха, че това 

е фирмата, ко-

ято е създала 

стандарта и е наложила 

новия термин в бранша - 

„бетонова козметика”. 

 Презентацията беше 

направена на един от 

строителните обекти 

на „Планекс” ООД, кой-

то бързо се превърна и 

в „луксозен” ресторант 

с жива бира, произведена 

от най-новата пивоварна 

във Варна, намираща се в 

хотел „Вентура”.

Инж. Стоян Стоянов, управител на „Стимекс” ЕООД

 Господин Стоянов, с какво се занимава вашата 
фирма? 

Основната дейност на нашата 
фирма е производството на бето-
нови, варови смеси и строител-
ство. „Стимекс” е солидна строи-
телна организация и разполага с 
добре подготвени технически ка-
дри. Фирмата има 6 стационарни 
и един подвижен бетонов възел в 
региона и може да се каже, че сме 
едни от най-големите производи-
тели на бетон. 

От колко време използва-
те продуктите на „МЦ Бау-
хеми”? 

 Повече от три години работим с тази фирма. Основно 
използваме ускорителите за якост на бетона, които дават 
невероятен икономически ефект. Качеството на бетона 
също е недостижимо. 

Как разбрахте за „МЦ Баухеми”? 
Бях поканен на подобна презентация в Германия, къде-

то останах очарован от видяното. След като се върнах в 
България, установихме контакт с г-жа Жасмина Венкова и 
така започнахме да работим с тях. 

Лесно ли се работи с г-жа Венкова? 
Тя е много всеотдаен човек, изключително отзивчив към 

всички проблеми, които са възниквали по време на нашата 
обща работа. Винаги е вземала отношение и нейният екип 
е реагирал изключително бързо. 

Тоест искате да кажете, че грижата за клиен-
тите продължава и след закупуването на продук-
тите? 

 Да, ние не работим с тях на ниво пазарлък. Работим 
като екип при влагането на техните продукти. Нещото, 
което най-много ме привлече в тази фирма, е точно това, 
че отношенията са изключително коректни и отворени. 

Явор Симеонов
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Промяна на градската среда
Второто издание на Sofia Architecture Week ще бъде разделено на три части

Темата на  второ-

то  издание  на  архи - 

тектурния форум Sofia 

Architecture Week е „Про-

мяна на градската среда/

Changing Urban Visions”. 

Тъй като пространство-

то, в което живеем, е 

важно за всички нас, цел-

та на събитието е да 

създаде „импулси на гра-

да”, като запали граж-

даните на София да ми-

слят за своя град, за да 

подобрят всекидневния 

си живот. Професиона-

листите в областта на 

архитектурата и гра-

доустройството могат 

да бъдат вдъхновени със 

свежи идеи след срещите 

с международно признати 

техни колеги. 

Тази  година  So f i a 

Architecture Week е орга-

низиран в три основни 

части. Подгряващата 

програма е съставена 

от три изложби и диску-

сия, които ще се случат 

до края на месеца – всич-

ките със свободен 

достъп. 

Sofia Architecture 

Week Forum ще бъде 

открит на 30 октом-

ври и ще продължи 

до първи ноември в 

„Английския двор” на 

Биологическия фа-

култет. Форумът е 

съставен от лекции 

по темата „Промяна 

на градската среда” 

с участието на едни 

от най-актуалните 

и интересни лично-

сти от съвременна-

та европейска ар-

хитектура. Едни от 

звездите на тазго-

дишното издание 

са Луис Манси-

ля и Емилио Туньон 

Алварес – носители 

на най-престижна-

та европейска награда 

за архитектура Mies Van 

Der Rohe (2007) и курато-

ри на 10-ото биенале на 

испанската архитекту-

ра. Двамата могат да се 

похвалят и с множество 

реализирани проекти за 

обществени и частни 

сгради, отбелязани в най-

популярните списания и 

книги за архитектура. В 

София ще пристигне и 

младата и ярка северна 

звезда на европейската 

архитектура Джулиън де 

Смед, основател на сту-

дио JDS, тазгодишният 

лауреат на холандската 

награда Maaskant. 

Основателят на най-

нетрадиционното архи-

тектурно студио в Евро-

па NL Architects Валтер 

Фан Дайк също ще се 

включи в Sofia Architecture 

Week. NL Architects са пи-

онери в градските наме-

си: преобразяват банални 

градски елементи и пред-

лагат нова перспектива 

към употребата на об-

ществените простран-

ства. 

Архитектурният фо-

рум ще завърши с Open 

House – програма със сво-

боден достъп, включваща 

лекции и презентации 

от медии, архитектур-

ни студиа и компании, 

вечерни дискусии върху 

основни проблеми на Со-

фия с участието на об-

щински представители, 

урбанисти и архитекти, 

прожекции на филми и 

последното за тази го-

дина издание на Pecha 

Kucha Night (на японски 

обозначава шума от не-

ангажиращ разговор). 

Всички инициативи от 

програмата Open House 

ще се провеждат в прос-

транството под склада 

на ул. „Бенковски” 11 от 

1 до 5 ноември. Входът е 

свободен.

Мартин Динчев

Spirit of Burgas отново с номинация 
за най-добър европейски фестивал

Spirit of Burgas отново 

е номиниран за най-добър 

музикален фестивал в 

Европа за 2009 г. от UK 

Festival Awards. Ако искате 

да го подкрепите, трябва 

да се регистрирате на 

www.festivalawards.com и 

да гласувате за него с 

номинация в категорията 

Best Overseas Festival. По 

този начин може да спече-

лите някоя от специални-

те награди на UK Festival 

Awards 2009 - два ВИП би-

лета за всички спечелили 

фестивали и ВИП билети 

за галацеремонията по 

връчването на наградите, 

плюс 200 паунда.

Гласуването ще про-

тече в две фази. Първата 

е до 14 октомври и ако 

фестивалът, за който си 

гласувал, премине във фи-

налната втора фаза, ще 

имаш възможност да го 

подкрепиш отново до 4 но-

ември. Връчването на на-

градите ще се състои на 

тържествена церемония 

на 16 ноември в култовия 

лондонски клуб Indig O2. 

М и н а л ат а  го ди н а 

Spirit of Burgas се нареди 

сред 15-те финалисти в 

борбата за престижна-

та награда на Европей-

ската асоциация на фес-

тивалите.

Смъртта на Бъни Мънро
КНИГА НА СЕДМИЦАТАФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Филмът е направен 

по двете забележителни 

автобиографични книги: 

„Джули и Джулия” от Джули 

Пауъл и „Животът ми във 

Франция” от Джулия Чайлд. 

В мемоарите на Чайлд 

се разказва за следвоенна 

Франция, в периода след 

Втората световна война. 

Омъжена за американския 

служител Пол Чайлд, тя 

превръща страстта си 

към френската кухня във 

всеотдайна мисия да я раз-

пространи и да я направи 

достъпна за всяко едно 

американско семейство. 

След като става първата 

американка, завършила из-

ве с т н ото 

готварско 

у ч и л и щ е 

Cordon Bleu, 

Джулия популяризира френ-

ските ястия, като напис-

ва книгата с готварски 

рецепти „Mastering the Art 

of French Cooking”. Тя се 

радва на огромен успех и й 

отваря вратите за теле-

визионна кариера като во-

деща на кулинарно шоу. По-

вече от всеки друг, Чайлд 

се опитва да накара зако-

стенелите американци да 

заменят консервираната и 

полуготова храна, с която 

се тъпчат всекидневно, 

със свежо, вкусно и при-

готвено 

с  л ю б ов 

ястие. 

П ол о -

в и н  в е к 

п о - к ъ с -

но,  пре з 

2 0 0 2  г . , 

наближа-

в а щ а т а 

30-те ню-

йоркчанка 

Джули Пауъл е недоволна 

от живота си писателка. 

Подтикната да промени 

живота си, тя решава да 

приготви всичките 524 ре-

цепти - шедьоври на Чайлд, 

в продължение на 365 дни 

и да опише своите усилия 

в блог. През цялото вре-

ме Джули е окуражавана 

от своя съпруг Ерик, кой-

то с радост се възползва 

от плодовете на нейния 

труд. Блогът на Пауъл 

става толкова известен, 

че през 2005 г. тя издава 

свое собствено кулинарно 

приключение на име: „Julie 

& Julia: My Year of Cooking 

Dangerously”.

Дали филмът ще до-

несе пореден „Оскар” (или 

поне номинация) на неот-

разимата Мерил Стрийп, 

която се превъплъщава в 

ролята на Чайлд? Надали 

някой би се изненадал, ако 

това се случи. 

Никълъс Едуард Кейв 

– текстописец,  поет, 

композитор, певец, сцена-

рист, художник и понякога 

актьор, е роден през 1957 

г. в забутано австралий-

ско градче в семейство на 

библиотекарка и учител 

по английски. Най-голяма 

известност придобива 

като фронтмен на рок бан-

дата Nick Cave and the Bad 

Seeds. Музиката му се от-

личава с предизвикателни 

текстове и специфичен 

стил, белязан от разно- 

образни влияния. Като пи-

сател Кейв става популя-

рен с романа си „И мага-

рето видя ангела”, както и 

с въведението към „Еван-

гелието на Марк”, съпът-

стващо едно от издания-

та на Библията. 

„Смъртта на  Бъни 

Мънро” е ударното му за-

връщане в света на худо-

жествената литература. 

Двайсет години след пър-

вата си книга Ник Кейв 

отново провокира своите 

почитатели като разказ-

вач. Той продължава тър-

сенията си в дълбините 

на мрачното и този път 

ни разказва историята на 

Бъни Мънро - нарцисти-

чен търго-

вец на коз-

м е т и ч н и 

продукти, 

с а м о з в а н 

п р е л ъ с -

т и т е л , 

в н е з а п н о 

оказал  се 

и самотен 

р о д и т е л . 

П ъ т е -

шествие -

то на Бъни 

към своята 

смърт ни 

р а з к р и в а 

един едва 

докосващ 

р е а л н о - 

стта свят, 

и з п ъ л н е н 

с  х а л ю -

ц и н а ц и и , 

натрапчи-

ви  мисли,  

ф р а г м е н -

тарни женски образи. 

Читателят се люшка от 

пълно отвращение към ге-

роя до искрено съчувствие 

и обратно... 

Джули и Джулия 



Pro f .  M i h a i lo v,  w e 
heard about the ambitious 
s t r a t e g y  o f  t h e  n e w 
government for the three 
highways. Do you believe 
that they could be finished 
within a mandate?

Yes, I believe that the 

program is feasible. I know 

the possibi l i t ies of road 

cons t ruc t i o n  and  road 

construction companies in 

our country and I think that 

i t is completely possible 

by the end of this Cabinet 

mandate to be built Trakiya 

and Maritsa Highways and 

to be completed the Struma 

Highway. Of course, in order 

be realized this program it is 

important every single day 

to work on it.

Bu i l de rs  have  b i t t e r 

experience from six years 

ago when were announced 

ag a i n  g re a t  p l a n s  fo r 

construction of highways. 

You remember that, don’t 

y o u ?  B u t  e v e r y t h i n g 

suddenly stopped.

I t  s t o p p e d  o n  t h e 

40 th  k i lome te r,  on  t he 

new  sec t i o n  o f  Tra k i a 

Highway. Bulgaria needs 

not 40 but 400 kilometers 

h ighways.  There were a 

lot of promises, a lot of 

expectations that with the 

funds of the operat ional 

programmes in the country 

w i l l  s t a r t  c ons t ruc t i o n 

on a large scale of  b ig 

infrastructure projects…

To  road  bu i l de r s ,  who 

took  the  task  to  hear t , 

w h a t  h a p p e n e d  w a s 

e x t re m e l y  u n p l e a s a n t 

and inacceptable. We put 

great efforts and means 

to  p repa re  spec ial i s t s, 

t o  b u y  m a c h i n e s  a n d 

equ i pment  bu t  a l l  was 

in  va in .  What  happens 

wi th  our  investments at 

such a moment? You can 

answer by yourselves.  I 

hope this time that will not 

happen. For Bulgaria it is 

important to pull ourselves 

together  and to  do our 

best to build the planned 

b ig  p ro jec ts  in  t ime.  In 

the beginning it would be 

difficult but if we succeed 

we would have gathered the 

necessary speed and we 

will overcome unnoticeably 

the accumulated in years 

negatives. That will imply 

also that after 2013 we can 

expect along the lines of 

EC Structural Funds twice 

more funds. 

I  h o p e  t h a t  t h i s 

government understands well 

the big projects. Personally 

I  have had talks in th is 

direction and I look forward 

to seeing the realization of 

the big projects. 

W i l l  B u l g a r i a n 
companies cope with the 
short terms and with the 
competition of big foreign 
companies?

Yes, they will. I am sure 

that nat ional companies 

will build the highways. All 

fo re ign  compan ies  that 

have worked in Bulgaria 

first of all managed our big 

projects. Exceptions in this 

respect make only Turkish 

companies. Only they use 

the i r  own resources for 

the realization of projects. 

Another question is that in 

the hard crisis conditions 

we observe import of labor 

force whi le at the same 

time our companies dismiss 

workers for lack of work. 

Yes,  fore ign companies 

w i l l  c o m e  t o  B u lga r i a 

and will participate in the 

tenders, but our roads will 

be built by us. Big German 

companies, for example, 

will not go to Bulgaria with 

their workers, machines and 

trucks because we have 

enough equipment which is 

not worse than theirs and 

because it was bought from 

Germany.
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The Min ist ry  of 

Regional Development 

and  Pub l i c  Works 

( M R D P W )  h a s 

included the Bulgarian 

Construction Chamber 

(BCC) in the making of 

model agreements for 

construction of roads. 

These agreements 

were concluded in 

the ministry and at 

a final stage have to 

be examined by a 

commission that is 

to accept them. BCC 

is ready to submit to 

the ministry its draft of 

the Law for VAT. That 

became clear after the first 

session of the Consultative 

Council to the Minister of 

Regional Development and 

Publ ic Works held on 1 

October.

Plevneliev has 

made a commitment 

af te r  the  tender 

c o n d i t i o n s  f o r 

c o n s t r u c t i o n  o f 

Trakiya Highway are 

coordinated among 

the institutions to be 

given to the Chamber 

i n  o r d e r  t o  b e 

discussed and taken 

stand on them.

No tes  on  t he 

Public Procurement 

Law will be proposed. 

T h i s  w i l l  fo l l ow 

the extended meeting of 

the Management  Board 

of the Chamber, which is 

forthcoming, said for Stroitel 

newspaper the executive 

director of BCC Ivan Boykov.

At  the meet ing were 

present also the deputies of 

minister Plevneliev, and on 

the part of the Consultative 

Council – representatives of 

17 organizations among which 

the Bulgarian Construction 

Chamber (BCC), Bulgaria’s 

Chamber of Engineers and the 

Chamber of Architects, Open 

Society Foundation, Bulgarian-

Ame r i c an  Chambe r  o f 

Commerce, German-Bulgarian 

Chamber of Industry and 

Commerce and the National 

Association of Municipalities.

BCC participates in the making of model 
agreements for construction of roads

National companies will build 
the highways

Assoc. Prof. Dr. Eng.Nikolay Mihailov:

Assoc. Prof. Dr. Eng.Nikolay 

Mihailov is Chairman of the 

Board of Directors of the Trace 

Group Hold AD and lecturer 

in Department “Roads” at the 

University of Architecture, Civil 

Engineering and Geodesy 

(UACEG). He is Chairman 

of Section “Engineering 

infrastructure” to the Bulgarian 

Construction Chamber. He is a 

member of the National Council 

of the Bulgarian Industrial Capital 

Association

“Negotiations are under way for concluding a loan of EUR 

1 billion with the European Investment Bank. This money will 

go for national co-financing of projects under operational 

programmes. We will negotiate also with the World Bank for 

another EUR 1 billion. In the following two weeks will be signed 

an agreement between the Ministry of Regional Development 

and Public Works and the World Bank for providing funds for 

construction of three new dams,” announced the Minister of 

Regional Development and Public Works Rosen Plevneliev 

during his first meeting with deputies of the parliamentary 

committee on regional policy and local self-government. He 

presented the priorities in the programme of his ministry for 

the next 4 years.

To a question if the ministry works with the branch 

organizations, Minister Plevneliev stated that they work every 

day and gave as an example his meeting with the Consultative 

Council to the Minister of Regional Development and Public 

Works which came immediately after his visit to Parliament.

In his words, Bulgarian construction industry is in a very 

hard situation. He reported a 67% slump in construction 

investments for the first half of 2009 compared to the same 

period of 2008. By 32% less are the issued construction 

permissions. The forecast for next year is that construction 

companies listed in the register will be 1,550 less. As 

counteraction to that, the regional institution aims to speed 

up the action of the Regional Development Operational 

Programme. Under it are provided BGN 500 million for roads, 

as the contracts will be signed in October and November and 

in March should begin their construction.

Rosen Plevneliev: 

BGN 500 million 
are envisaged for 
roads

Minister Rosen Plevneliev reported a 67% slump in construction 
industry

“All wills deposited with notaries in our country will be 

entered into a common server. The deadline for this is 17 

October,’ said Dimitar Tanev, Chairman of the Notary Chamber 

of the Republic of Bulgaria during an international meeting 

held in the capital.

At the meeting were present experts from Hungary, 

Greece, Romania and Cyprus. Bulgarian notaries were 

presented by Kamen Kamenov and Svetlin Mekushinski.

“With a view to the traditionally good relations of the Notary 

Chamber of the Republic of Bulgaria and European Notary 

Offices still in 2007 the Council of the Notary Chamber of 

the Republic of Bulgaria sent an official letter with a request 

the Bulgarian Notary Office to be admitted as member to 

the European Network of the Registers of Wills Association. 

In practice our membership will start with the creation and 

launch of the National Register of Wills. We will be able to 

make inquiries in the registers of the countries members of 

the Association and European colleagues will make inquiries 

in ours,” announced notary Kamenov.

A register of wills 
starts
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По пътя към  
малкия Йерусалим
В Асеновград и околностите му е най-голямото 

струпване на манастири, църкви и параклиси  

в цялата страна

На юг от Пловдив, още 

с първия досег до красиви-

те Родопи започва среща-

та с местните светини. 

В този район те са наис-

тина много, древни, живи и 

добре пазени. 

Само на 10 км от цен-

търа на Пловдив е бела-

щинският манастир „Св. 

Георги Победоносец". За 

него има данни, че е осно-

ван през 1020 г. от визан-

тийския пълководец Ники-

фор Скифи. Белащинският 

манастир е действащ и 

представлява комплекс от 

църква, жилищни и стопан-

ски сгради и параклис. Под 

открития притвор е аяз-

мото, а в двора се намира 

красива каменна чешма, 

построена през 1831г. 

Кукленски ят мана-

стир е разположен в дела 

Чернатица от Западните 

Родопи на 2,5 км югозапад-

но от с. Куклен, на около 8 

км западно от Асеновград 

и на около 15 км южно от 

Пловдив. Той е основан 

през Второто българско 

царство и е споменат 

още през XI в. в документ 

за имотите на Бачковския 

манастир. Кукленският 

манастир е известен и с 

целебния си извор Св. Без-

сребърници. 

Горноводенският ма-

настир носи името си 

от квартал Горни Воден 

в Асеновград. Намира се 

на 14 км от Пловдив. Ма-

настирът „Св. св. Кирик и 

Юлита” съществува още 

от Средновековието, мно-

гократно е бил разрушаван 

и опожаряван. По време 

на помохамеданчването 

на чепинските българи 

през 1657 г. манастирът 

отново е опожарен. Той 

е посветен на светците 

Кирик и Юлита (майка и 

син), а главната църква в 

него е „Света Параскева”. 

Затова много изследова-

тели смятат, че на това 

място са съществували 

два манастира. През 1981 

г. Съюзът на архитекти-

те в България получава 

разрешение да рестав-

рира Горноводенския ма-

настир и да го адаптира 

за светски нужди. През 

1982 г .  екип от архи- 

текти и инженери, огла-

вявани от арх. Любомир 

Шинков, разработва про-

ект за неговата рестав-

рация и трансформира-

нето му в международна 

архитектурна академия. 

Горноводенският мана-

стир в момента предста-

влява комплекс от храм и 

жилищни сгради, обграж-

дащи просторния двор. 

Манастирската църква 

„Св. Петка" е построена 

през 1850 г. Стенописите 

в храма са дело основно на 

зографа Алекси Атанасов. 

Запазен е ценен иконос-

тас, както и икони, рису-

вани от Захари Зограф.

Само на 20 км на юг 

от Пловдив, в дефилето на 

река Чая (Чепеларската 

река или Асеница), при ней-

ния изход от Родопите към 

Горнотракийската низина, 

е разположен Асеновград. 

В най-големия необластен 

град в България и в окол-

ностите му няма връх, 

местност или канара без 

параклис, без светец по-

кровител и без годишен 

празник. Тук е най-голя-

мото струпване на мана-

стири, църкви и параклиси 

в цялата страна. 

Затова градът има 

славата на „малкия Йеру-

салим". В околностите му 

са преброени четириде-

сет и четири параклиса, 

осем действащи църкви и 

четири манастира – „Успе-

ние Богородично", „Свети 

Кирик и Юлита", „Света 

Петка" и „Света Неделя".

Ас е н ов г рад  д ъ л жи 

славата си на пищните 

и зрелищни религиозни 

церемонии и празници. 

Много атрак-

тивни, с учас-

тието на сто-

тици вярващи 

са „литийни-

те шествия". 

Най-старото 

шествие е из-

насянето на 

чудотворната 

икона на све-

та Богородица 

от храма на  

Б а ч к о в с к и я 

м ан ас т и р  и 

носенето й до 

извора Клуви-

ята. Това 

се случва 

н а  в т о -

рия ден на 

Великден. 

С п о р е д 

легенда-

та икона-

т а  б и л а 

н а м е р е -

н а  п р е -

ди много 

години в 

п е щ е р а 

н а д  р е -

ката от 

овчарче . 

Хората се 

с т и ч а т 

от всички 

краища на 

страната 

и вярват, 

че ако се 

д о к о с -

н а т  д о 

и кон ат а 

по време на празничното 

шествие, ще бъдат благо-

словени за цяла година. 

Около Асеновград има 

много пътеки, които ще ви 

отведат на различни мес-

та. Но почти всяка от тях 

води към свято място. Над 

града е кацнала Асеновата 

крепост със средновеков-

ния храм „Света Богороди-

ца Петричка”. 

Входът на най-удоб-

ния проход през Родопите, 

свързващ Беломорието с 

Тракия, започва от Асе-

новград. По тази причина 

градът и районът около 

него са били заселени още 

от най-дълбока древност. 

По  археологически 

данни около днешния Асе-

новград е съществувало 

тракийско селище. Няма 

сведения за името му, но 

то е продължило своя жи-

вот и през римско време. 

Много са паметниците, 

останали и от траките. 

Изключително интересни 

и за специалистите, и за 

туристите са тракийски-

те скални светилища. Най-

загадъчното от тях е на 

Белинташ, съществувало 

до Късната античност. В 

района на Асеновград са 

открити четири свети-

лища на Тракийския конник 

- най почитаното от тра-

ките божество през рим-

ската епоха. 

С л а в а т а  н а  а с е -

новградския край като 

свещено място преминава 

през вековете и дори се 

засилва в епохата на хрис-

тиянството. 

През Средновекови-

ето Асеновград споделя 

бурната съдба на региона 

и превратностите в бор-

бите между България и Ви-

зантия, като многократно 

сменя господарите си. За 

първи път името Стени-

махос се среща в устава 

на Бачковския манастир, 

съставен през 1083 г. по 

нареждане на Григорий 

Бакуриани - грузински во-

еначалник и основател на 

бачковската обител. По 

негово нареждане в града 

се изграждат странно-

приемница и крепост за 

защитата му. Издигната 

е и най-старата запазила 

се в района църква - Ко-

стницата до Бачковския 

манастир.  Строена е 

през IX век и е украсена 

със стенописи на Йоан 

Иверопулец – грузински 

художник на служба във 

Византия. В църквите и 

днес се пазят ценни икони 

и изящни резбовани иконо-

стаси. Два века по-късно 

в летописите на кръсто-

носните походи селището 

е споменато като Стани-

мако, Естанимак и Скри-

бенцион. През 1230 г. след 

битката при Клокотница 

цар Иван Асен II укрепва и 

разширява станимашката 

крепост Петрич. Той уве-

ковечава своето дело с 

надпис, издълбан на скала 

над входа на крепостта, 

която по-късно е нарече-

на Асенова, а Станимака 

през 1934 г. е преименуван 

в Асеновград. 

Днес прочутата кре-

пост,  символ  на  Асе-

новград, се извисява над 

родопския рид Могилата 

върху усамотена скала, 

надвесена над шосето за 

Смолян.

Други големи религиоз-

ни празници с участието 

на много хора са Богоявле-

ние (Йордановден) и праз-

никът Голяма Богородица 

в средата на август. На 

този ден в Бачковския ма-

настир се събират  над 

сто хиляди души. 

Близо до Асеновград, 

след Бачково, се намира 

Кръстова гора. Свети-

лището е на 1545 м над-

морска височина. Върхът, 

където е разположен мана-

стирският комплекс „Кръ-

стова гора - Св. Троица" е 

място, където се стичат 

хиляди хора, особено в по-

ново време. Но най-масово-

то религиозно събиране се 

случва веднъж годишно - в 

нощта на 13 срещу 14 сеп-

тември (Кръстовден). Пра-

вославният поклоннически 

комплекс има две църкви и 

15 параклиса, които са раз-

положени от двете страни 

на пътеката към големия 

кръст. 

Дария Захариева

Църквата на 
Асеновата крепост

Храмът „Успение Богородично“ в Бачковския манастир

Манастирът 
„Св. св. Кирик и 
Юлита“

Притворът на старата църква в Кукленския манастир
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Димитър Бербатов води убедително в анке-

тата на Евроспорт за най-хубав гол в англий-

ската Висша лига за изминалия кръг.

 Нападателят на „Манчестър Юнайтед” 

вкара изравнителен гол за 1:1 в началото на 

второто полувреме при равенството 2:2 срещу 

„Съндърланд” през уикенда.

 Бербо засече по много зрелищен начин от 

въздуха центриране, което го намери около 

точката на дузпата. Топката се заби точно до 

страничната греда и не остави никакви шансо-

ве на вратаря на гостите Гордън.

Бербо води в 
анкета Българският футбол отново влезе 

в историята, след като мач от род-

ната Северозападна „В” група стана 

най-кратката футболна среща, игра-

на някога на Балканите.

Едва четири минути след първия 

съдийски сигнал мачът между отбо-

рите на „Гигант” (Белене) и „Чавдар” 

(Бяла Слатина) беше спрян, след като 

теренът се изпразни заради контузе-

ни и на полето останаха само шести-

ма играчи от отбора домакин.

Съставът от Беленe, известен с 

прозвището си „глиганите”, започна 

двубоя само с осем футболисти.

Пред главния съдия Стоян Денев 

те обясниха, че не могат да попълнят 

стартовия си състав заради контузени 

и наказани футболисти.

Реферът даде съгласието си ма-

чът да започне, тъй като по наредба 

на БФС минимумът футболисти на 

терена е 7.

Домакинският отбор обаче бързо 

остана с 6 полеви футболисти, след 

като двама играчи получиха контузии 

и принудително напуснаха терена.

Това остави без избор главния съ-

дия Стоян Денев, който прекрати сре-

щата.

По този начин гостите от Бяла 

Слатина спечелиха мача със служеб-

ното 3:0.

„Гигант” (Белене) е сочен за един 

от фаворитите в Северозападната 

„В” група, като преди куриозната загу-

ба бе на второ място с равни точки с 

водача „Локомотив” (Горна Оряховица).

В отбора на „Гигант” се състеза-

ват бившият футболен съдия Момчил 

Врайков и „сървайвърът” Светослав 

Бърканичков.

Двамата обаче не взеха участие 

във въпросната среща, защото имат 

наказание заради участие в масов бой 

в предния кръг на групата.

„Гигант” правят ново „шоу”

Видимо изтощената Мария Шара-

пова отпадна в третия кръг на Откри-

тото първенство на Китай с награден 

фонд 6,6 млн. долара, след като загуби 

с 2:6, 4:6 от представителката на до-

макините Шуан Пън. Рускинята изигра 

труден мач вчера, в който постигна об-

рат от 2:5 гейма в третия сет и това 

видимо се бе отразило на формата й. 

 Истински двубой така и не се 

получи в Олимпийския тенис център, 

а Шарапова се предаде след час и 14 

минути игра и общо четири допуснати 

пробива. С успеха си Пън си осигури 

двубой в следващата фаза срещу по-

бедителката от мача между втора-

та в схемата Серина Уилямс и Надя 

Петрова.

Китайка отстранява Шарапова в Пекин
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Кожата с косъм - хит 
през зимния сезон 

Как да се обличаме през 

есента и зимата, за да сме 

в крак с модата? Този въ-

прос си задава почти вся-

ка дама. Един бърз поглед 

към световните модни 

подиуми ни показва, че 

настоящият сезон се ха-

рактеризира с умереност 

и точност. Няма никакви 

радикални иновации и идей-

ни открития. Основните 

тенденции за зима 2009 са 

удобството и комфортът 

на дрехата. Дизайнерите 

залагат на изобилието от 

естествени кожи както в 

палтата, обувките, чанти-

те, така и в елеците. Еле-

кът е изключително моден 

през този сезон, може да 

е от плат в съчетание с 

широк панталон или пола, 

но ако искате да направи-

те впечатление, сложете 

елек от екзотична кожа. 

Тази зима Roberto Cavalli, 

Gucci, Fendi, Oscar de la 

Renta, Philip Lim показват 

елеци от скъпи кожи - ли-

сица, визон, нутрия, белка, 

видра, монголско-тибетско 

агне. Цветовете варират 

от бяло и бежово до отте-

нъци на синьо и 

кафяво, и разби-

ра се, класиче-

ското черно.

В студени-

те зимни дни 

ще се стопли-

те, ако сложите 

и шапка с косъм. 

В ъ п р е к и 

г л о б а л -

ното за-

т опл я не 

и проте-

стите на 

еколозите кожените шапки 

са едни от най-емблема-

тичните аксесоари тази 

зима. Gomme des Garcons 

ни ги представят шанта-

ви и ярко оцветени, като 

допълнение към романтич-

ните им пънк рокли. Ярко-

червеното червило е най-

добрата 

к о м б и -

нация за 

т а к ъ в 

тип шап-

ка. В слу-

чая тряб-

в а  д а 

изберете 

коя част 

о т  л и -

цето да 

п о д ч е р -

таете, и 

то  мак -

симално 

–  очите 

или уст-

н и т е . 

Шапката 

з а к р и в а 

голяма част от лицето 

и затова сами трябва да 

изберете къде да акцен-

тирате. Що се отнася до 

косата, тя трябва да е 

пусната, с добре поддър-

жан цвят и обемна в краи-

щата. Цветът на шапката 

ще подберете според ню-

анса на косата - визон за 

блондинките и лисица за 

брюнетките. 

Световен фотограф 
снима наш модел

Зад всеки успех стои поне една жена 

Едно от най-популяр-

ните имена в модната 

фотография в Италия, 

Франция, Англия, Герма-

ния и Америка – турският 

фотограф Jamtul изнена-

да всички с поредната си 

провокация. Този път пред 

обектива му застана мо-

делът на агенция Expose 

Model Диана Иванчева, ко-

ято е новото лице от ко-

рицата на октомврийския 

брой на списание MAXIM. 

Българската публика 

познава Jamtul от рабо-

тата му по фотосеси-

ята Kiss My Irish - част 

от кампанията на ново 

ирландско уиски в Бълга-

рия. Интересното около 

модния фотограф е, че 

само хората, работили с 

него, са го виждали. Мис-

териите не свършват 

дотук. Всъщност Jamtul е 

артистичен псевдоним и 

истинското му име също 

остава загадка за всички. 

Това обаче не му пречи да 

снима за едни от най-го-

лемите модни гиганти 

като GQ, Esquire, MAX, 

Vogue, Marie Claire, ELLE, 

Cosmopolitan и да работи 

с най-известните модели 

и светски личности по 

целия свят, както и три 

години подред да бъде 

избиран за фотограф на 

годината в Турция. Диана 

Иванчева не е първият 

модел на Expose Model, 

с когото работи Jamtul. 

Преди година пред обек-

тива на фотографа за-

стана Аксиния, за да за-

снеме корицата на Esquire 

- Турция.

Jamtul е чест гост 

в България по покана на 

Expose Model, с които той 

работи от дълги години. 

Време е да потърсим 

промяна в мащабите на 

изкуството, модата и 

фотографията. Напълно 

в духа на иновативните 

фотосесии модна къща 

Ariston S ни въвежда в 

една по-различна пред-

става за света и ролята 

на жената в него. Концеп-

цията произтича от же-

ланието да се улови изку-

ството в модата, което 

да се издигне над всеки-

дневните и обичайните 

й прояви. Елегантните 

тоалети са представени 

като инструмент в ръ-

цете на жената, която 

знае какво иска и как да 

го получи. 

Модерните времена 

значително променят 

представителките на 

нежния пол и им отреж-

дат нов статут в обще-

ството. Зад всеки успех 

стои поне една жена,  

въпреки че тя все още 

не е достигнала зенита 

на своето съществува-

не. Принудена да извоюва 

мястото, към което се 

стреми, и с риск да ма-

нипулира ситуации и от-

ношения, тя - по-слабата 

– е поела към позиции, 

„строго резервирани” за 

мъже. В кампания „Силни-

ят пол” на Ariston S се пре-

плитат духовни, морални, 

социални и чисто човеш-

ки сблъсъци. Силното 

творческо послание изра-

зява идеята, че съвремен-

ната жена е независима, 

изтънчена, провокативна 

и властна.

От една страна, да-

мата от „Силният пол” 

на Ariston S е магнетична 

и загадъчна, а от друга, 

смела, решителна и мани-

пулативна, жертва на об-

стоятелствата, но с ог-

нена чувственост и вяра. 

В нея се срещат силата 

на един твърд характер, 

който иска да покори све-

та, с женската чувстве-

ност и красота.

Тоалетите, цялостни-

ят стайлинг на визията, 

в крак с времето и акту-

алността на социалната 

роля на же-

ната, отра-

зяват „Сил-

н и я т  пол ” 

н а  A r i s t o n 

S. Елемен-

т и т е  п о -

казват лю-

бовта към 

свободата, 

желанието 

за успех в 

семейство-

то, профе-

сията и об-

ществото, 

н а м е к в а т 

з а  л и д е р -

ство,  про-

ектирано в 

с тр емеж а 

на компани-

ята да разчупи същест-

вуващите норми.

България се намира в 

етап, в който спокойно 

можем да говорим за из-

куство и мода. „Силният 

пол” на Ariston S предста-

вя нов социален статус 

за конкретна категория 

жени, красота, стил, сила 

на духа и борбеност.

Силвия Симова
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Червеният ресторант 

на грандхотел „София” едва 

събра елита на България на 

презентацията на книгата 

„Държавна сигурност и из-

чезналите съкровища”. Това 

е втората книга на журна-

листката от „Дарик радио” 

Богдана Лазарова, която е 

и един от най-активните 

членове на „Клуб - журна-

листи срещу корупцията“. 

Тя е хартиен вариант на 

разследванията, които се 

излъчват в предаването 

„Афера". Пър-

вата книга на 

Богдана Лаза-

рова и Николай 

Христов беше 

издадена през 

2007 г.

Н а  п р е д -

ставянето ос-

вен собстве-

ника на „Дарик” 

Р а д о с в е т  

Радев и главния 

прокурор Борис 

Велчев дойдоха 

магистрати, 

журналисти, а премиерът 

Бойко Борисов изпрати по-

здравителен адрес. „Симпа-

тизирам на резултата на 

този иначе изчезваш труд 

в ефира. След първата кни-

га на Богдана се уверихме, 

че медията радио понякога 

е много хубава, когато се 

казват едни неща и бързо 

се забравят, а някой път 

е много лоша, защото има 

казани неща, а след това 

дълго време трябва да ги 

търсиш”, каза собствени-

кът на „Дарик” 

Радосвет Ра-

дев. 

Управите-

лят на Центъ-

ра за развитие 

на  медиите 

Огнян Златев 

пък заяви, че 

е поласкан от 

ч е с т т а  д а 

п р е д с т а в я 

втора книга 

на  Богдана. 

„Съзнанието 

на хората не 

е обзето само 

от всички тези риалити, 

които ни се стоварват на 

главите с тонове всеки 

божи ден, а всъщност хо-

рата са жадни да научат 

нещо от недалечното ми-

нало. Много се надявам, че 

втората книга на Богдана 

няма да бъде последната. 

Нашата не толкова отдав-

нашна история за послед-

ните 20 години според мен 

крие още много истории, 

които могат да бъдат раз-

казани. Затова искам да й 

Примата на българската 

естрада Лили Иванова оста-

ви без дъх над 4 хиляди свои 

почитатели на два грандиоз-

ни концерта на 6 и 7 октом-

ври.

Вторият дубъл на плани-

раното от месеци шоу се на-

ложи, защото Зала 1 на НДК 

не успя да побере наведнъж 

желаещите да се срещнат 

на живо със звездата. Спек-

таклите на бляскавата сце-

на, с разнообразни светлини 

и ефекти, продължиха над 2 

часа, а елегантността на 

Лили заискря в различни то-

алети. Огромни видеостени 

излъчваха специални клипове 

към всяка песен и показваха 

щастливото лице на примата. 

Силният й глас взриви публи-

ката с хитове от дискографи-

ята є, преработени в напълно 

нов аранжимент, с ремикси и 

много нови песни. На сцената 

заедно с Лили Иванова излезе 

и личният й оркестър: Огнян 

Енев – пиано, тромпет и сак-

софон, Бисер Иванов – китара, 

и Орлин Цветанов - цигулка. 

Почитателите се насладиха 

на песни по текстове на ком-

позитора Александър Кипров, 

Краси Гюлмезов, който беше в 

публиката, и песен на пиани-

ста Огнян Енев по текст на 

Мартин Карбовски. Примата 

представи текстове и на му-

зиканта и композитора Явор 

Кирин, а аранжиментите бяха 

на Емил Бояджиев. 

Голямата изненада за пуб-

ликата беше новата песен 

на Лили, която тя изпълни на 

френски език, по музика на 

Кристиан Хол със заглавие „В 

името на вярата”. След изя-

вата на българската звезда 

в парижката зала „Олимпия” 

той написа песен специално 

за нея. Известният китарист 

е композитор на Джони Холи-

дей и пристигна в България 

специално за първия от двата 

концерта на примата. 

Другият подарък за публи-

ката беше представянето на 

новия клип на песента „Сам”, 

сниман от екипа на Васил Кър-

келанов, по музика на китари-

ста Бисер Иванов и текст на 

Нора Караиванова от „Мюзик 

айдъл”. 

По време на концерта 

прозвуча авторска песен на 

покойния Емил Трифонов-Кем-

бъла, която Лили записа съв-

сем скоро, след като получи 

съгласието на близките му. 

С всеки билет гостите 

получиха и снимка от фотосе-

сия, направена по време на из-

ложба на италиански художник 

в София. 

Зашеметяващата Лили взриви 
отново НДК

Над 4 хиляди почитатели на певицата наложиха втори 

дубъл на планирания с месеци концерт 

Виолета Михайлова

Топжурналистка на „Дарик“ 
представи нова книга

пожелая на добър час. Още 

веднъж, приятни мигове с 

четенето на тази книга. 

На добър час на Богдана и 

се надявам да не е чак след 

две години, а, да речем, още 

догодина да се съберем за 

трета книга", каза Златев.

Вестник „Строител” 

също поздравява Богдана 

за смелостта да разкаже 

как са създадени каналите 

за антики на държавна си-

гурност, за насилствената 

македонизация, за това как-

во е носил на борда си сва-

леният израелски самолет, 

и още, и още... 

Екипът на вестник 
„Строител“ също поздрави 
колежката със стилен букет, 
поднесен от техническия 
секретар Калоян Станчев 

Таря Турунен, която ще 

пристигне на 12 октом-

ври за дългоочаквания си 

втори концерт у нас, ще 

се срещне с десет верни 

почитатели. Това ще ста-

не на специално определе-

но за целта място в зала 

„Универсиада”. Таря ще от-

дели по няколко минути на 

десетте щастливци след 

края на шоуто, което ще 

бъде част от ежегодния 

фестивал „Арена Музика” 

2009.

Ангелският глас от 

Севера пристига от Солун 

в деня на концерта, който 

е част от турнето й Final 

Storm Tour 2009. Две под-

гряващи групи ще загреят 

публиката преди шоуто й 

в София. Това са сънарод-

ниците на финландската 

дива Kings of Modesty и 

траш метъл бандата от 

Германия Furnaze, които 

придружават звездата 

почти през цялото турне. 

Интересът към концерта 

на скандинавската дива 

и този път е огромен. 

Това ще бъде поредното 

страхотно събитие от 

ежегодния фестивал „Аре-

на Музика” 2009. Родните 

почитатели на ангелския 

глас от Севера ще могат 

да се насладят на най-го-

лемите й хитове, както и 

на несравнимото й сце-

нично присъствие и хариз-

матичното й обаяние в 

продължение на два часа.

След изключително 

успешния си концерт у 

нас през 2008 г. Таря няма 

търпение отново да се 

срещне с невероятната 

българска публика и освен 

любимите парчета звез-

дата обещава и специ-

ални музикални изненади. 

Певицата и антуражът й 

с охота ще опитат най-

добрите местни червени 

и бели вина, които пред-

почитат да консумират 

в кристални винени чаши. 

Освен на виното гостите 

ще заложат и на водка от 

родната им страна.

След шоуто в София 

Таря се отправя към Че-

хия, Белгия и Лондон, къде-

то Final Storm Tour 2009 ще 

завърши подобаващо на O2 

Academy Islington на 19 ок-

томври.

Таря Турунен си прави лични 
срещи с фенове у нас

Таря Турунен 
пристигa на 
12 октомври 

за дългоочаквания 
си втори концерт 

у насСнимки Камен Влахов

Елица Илчева

Снимка БТА


