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ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ” - МЕДИЕН ПАРТНЬОР НА

Община Разлог сваля 
таксите драстично

Бойко Борисов:

Заменките на гори са 
брилянтен пример за 
корупция

„Благодарение на близкото 

ни взаимодействие с ОЛАФ ще 

имаме добри резултати в бор-

бата с корупцията и организи-

раната престъпност още до 

средата на тази година”, заяви 

министър-председателят Бой-

ко Борисов по време на между-

народна конференция, посветена 

на добрите практики в Европа 

за борба с корупцията. Фору-

мът, в който взеха участие 19 

държави, е организиран от Евро-

пейския център за изследвания 

по въпросите на сигурността 

„Джордж Маршал” с подкрепата 

на посолството на САЩ у нас. 

Борисов определи Европейска-

та служба за борба с измамите 

ОЛАФ като наш „стратегически 

партньор”. Премиерът изрази 

надежда, че до края на годината 

у нас ще бъде открит офис на 

ДЕА (Американската служба за 

борба с наркотрафика), който 

ще помага на МВР. По думите 

му борбата с корупцията е не-

лек процес, рискован и опасен, 

защото засяга най-милото на 

престъпния свят – парите и 

имуществото. Той подчерта 

значението на предстоящите 

промени в Наказателния кодекс 

(НК) и в Наказателнопроцесу-

алния кодекс (НПК), а именно 

създаването на специализирани 

състави, които да разглеждат 

знаковите дела, както и предло-

жението резултатите от раз-

следванията на ОЛАФ да служат 

като доказателства в съда. 

 На стр. 15

До 4 пъти по-малко ще пла-

щат строители в Разлог, за да 

преминат по-леко през кризата 

и да не се отказват от инвес-

тиции в града. Това е решението 

на кмета на общината под Пи-

рин инж. Красимир Герчев. Разлог 

засега е единствената община, 

предприела непопулярната мяр-

ка. Намаленията са за таксите 

за технически услуги, извършвани 

от общинската администрация 

в Разлог.

„Целта е да бъде намален не-

гативният ефект от финансо-

вата криза върху инвестициите 

в сферата на строителството, 

да бъдат облекчени условията за 

бизнеса на местно и на регионал-

но ниво. Стремим се да създадем 

максимално благоприятна среда 

за реализиране на инвестиционни 

проекти в община Разлог", комен-

тира решението си инж. Герчев. 

На стр. 7

До 4 пъти по-малко 

ще плащат строители, 

за да бъдат облекчени 

в кризата

НА ПРИЦЕЛ:

Фирми, работили на 

Ново село, агонизират 

пред неизбежността на 

фалита

      

стр. 10

„Фасада на годината 2009” 
Конкурсът 

„Фасада на 

годината” оценява 

сградите, в които 

творчеството 

на архитекта 

в адекватно 

съчетание с 

качествените 

материали 

и доброто 

строителство, 

получава 

стойностен и 

модерен продукт, 

който намира своя 

израз в уют, визия и 

устойчивост
На стр. 12-13
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СКИОРИ С КАМИОНИ

Това, че на последните стартове за 

Световната купа по ски в Гармиш Пар-

тенкирхен не се чу за българско участие, 

в никакъв случай не ми пречи да припомня, 

че по тези писти и българи успешно са се 

представяли. И то какви българи…

Въпросната година шефовете на го-

лямата строителна фирма решиха да 

сменят тежката механизирана строи-

телна техника и изпратиха неколцина от 

нас при производителя в Германия хем на 

един практически курс, хем и след това 

да докараме камионите до базата ни.

В малкото алпийско градче, на десе-

тина километра от Гармиш, обучението 

ни беше организирано с типичната гер-

манска педантичност. Сутрин - теория и 

тренировка с прототипи, след обяда - на 

строежа в реална обстановка.

Харесахме се с германците, май за-

щото работехме колкото тях, а и не се 

скатавахме. Няколко дни в края на обуче-

нието ни оставяха сами и на големите 

кранове, и на бетон-помпите, и на ба-

герите. Бачкахме здраво. Някои от нас 

идваха от съветските КРАЗ-ове и на но-

вата техника се чувстваха като астро-

навти на „Чаланджър”…

Завършихме обучението и както си му 

е редът, ни дадоха немски сертификати 

за правоспособност. Валидност за Евро-

па. Особена гордост…

Особената, момчешката гордост 

обаче дойде после, след три дни. Оказа 

се, че ръководителят на Учебния център 

ни награждава с три дни ски уикенд точ-

но в Гармиш Партенкирхен. Нещо повече 

– предлагат ни да направим и едно със-

тезание с техния отбор.

Приехме.

И ги бихме тези германски момчета 

по всички правила на fair play . Две първи 

места за нас – в спускането и гигант-

ския слалом, и едно първо, в слалома, за 

тях.

 Наравно пък завърши вечерта в уют-

ната бирария на семейния хотел, в кой-

то бяхме отседнали. Бирите наистина 

бяха много, но броят на халбите според 

бармана бил кратен на присъстващите. 

Значи – наравно.

Загубихме само в  „борбата”  с  

еisbein- а – ледения крак, прочутото гер-

манско свинско краче, към килограм и 

двеста порцията, добре сварено и леко 

запечено. И едри бели картофи.

Какъв невероятен аромат само…

Лично за мен той остана като вкус по 

време на целия път до България на волана 

на тежката строителна машина. А май 

и още го усещам, сетя ли се за Гармиш.

За „Тухла четворка“ - 

Георги Сотиров

Тухла четворка

Най-големият мол в страната отвори 
врати в София

Наближава крайният 
срок за декларациите 
за облагане с 
корпоративни данъци

Жителите на София 

посрещат пролетта с 

ново атрактивно място. 

В новооткрития търгов-

ски център са предста-

вени най-големите бъл-

гарски и световни марки. 

Над магазините пък са 

изградени офис площи от 

клас А. На територията 

на мола отварят врати 

много кафета и ресто-

ранти. Предвижда се под 

покрива на модерното 

съоръжение да се провеж-

Приетите през първи-

те два месеца на 2010 г. 

декларации са почти два 

пъти повече в сравнение 

със същия период на 2009 

г. Към края на февруари 

2009 г. подадените декла-

рации за облагане с корпо-

ративни данъци са били 23 

800. От тях по интернет 

са постъпили 5036. По-

следният срок за подаване 

на декларациите за обла-

гане с корпоративни данъ-

ци изтича на 31 март 2010 

г. Данъкът се заплаща в 

същия срок. Всички фирми, 

които подадат деклараци-

ите си по електронен път, 

ползват 1% отстъпка от 

дължимия годишен корпо-

ративен данък (но не по-

вече от 1000 лв.).

Заедно с годишните 

декларации за облагане 

с корпоративни данъци 

дружествата са задълже-

ни да подават и годишни 

отчети за дейността. 

От тази година друже-

ствата могат да избират 

къде да подадат годишни-

те отчети за дейността 

си. Възможностите са 

две – по електронен път 

в Националния статисти-

чески институт (НСИ), 

задължително подписани с 

електронен подпис, или 

на хартиен носител в 

офисите на НАП. 

Обменът на  ин-

формация става меж-

ду двете институции 

по служебен път. Така 

вместо да чакат пред 

две институции, за да 

изпълнят задължени-

ята си и да попълват 

финансовите си данни 

в различни формуляри, 

фирмите ще могат да 

го направят или в НАП, 

или в НСИ. Това ще 

спести време и сред-

ства на дружествата.

Повече информация и 

консултации за попълва-

не както на годишните 

декларации за облагане 

с корпоративни данъци, 

така и за годишните от-

чети за дейността, може 

да се получи от кол центъ-

ра на НАП – 0700 18 700, на 

цената на един разговор.

Красимир Кирев

Благодарствено писмо до в. „Строител“

дат концерти и фестива-

ли на модата. 

 Обектът бе открит 

на бляскава церемония, 

на която присъстваха 

представители на фир-

мата инвеститор, кме-

тът на София Йорданка 

Фандъкова, 

с т р о и т е -

ли,  бизнес 

партньори, 

много гос-

ти и журна-

листи. 

„ Н и е 

оценяваме 

това съби-

т и е  кат о 

м н ого  ва -

жно за це-

л и я  г р а д . 

Безспорно 

за града е изключител-

но важно да има такава 

голяма инвестиция. Това 

не само носи приходи за 

общината, но осигурява 

много работни места”, 

каза при откриването 

Йорданка Фандъкова. Ин-

веститорите връчиха на 

кметицата чек на стой-

ност 20 хил. евро. Според 

нея Столична община ще 

използва дарението за 

построяването на все 

повече детски площадки 

и зелени площи.

Управляващият директор на компанията инвеститор „Шпаркасен Имобилен” - Фридрих 
Вахеринг, заедно с изпълнителния директор на немската строителна фирма ЕЦЕ връчват чек 
на стойност 20 000 евро на кмета на София Йорданка Фандъкова
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Всеки ден слушаме колко по-лошо 
ще става, как ще фалират фирми, 
че икономиката била блокирала. Как 
изпълнителната власт няма пари за 
местната, а тя, местната власт, ня-
мала пари за бизнеса. Така всеки се 
оправдава, но никой не мисли реално 
как да помогне. Сигурно е по-лесно 
все да се оплакваш и да обвиняваш. 
Но е по-добре да се търсят реше-
ния, а не оправдания. В община Раз-
лог са ги намерили. Намаляват до 4 
пъти таксите за технически услуги 
за строителите, за да бъдат облек-
чени в кризата. Това решил кметът 
инж. Красимир Герчев, а мотивът му – 
да бъде намален негативният ефект 
от кризата върху инвестициите в 
строителството. Пример, достоен 
за подражание от всички други общи-
ни. Да, сигурно някой кмет ще каже, 
ама те и общините са в криза. Добре, 
но трябва да се започне отнякъде, за 
да се завърти икономиката. Защо не 
от Разлог?

Явор Симеонов

Предлагаме енергийни и инфраструктурни проекти  

на Катар и Кувейт

Двама емири ще посрещнат 
българския премиер

Емирът на  Катар 

шейх Хамад бин Халифа ал 

Тани и емирът на Кувейт 

Сабах ал Ахмад ал Джабер 

ас Сабах ще се срещнат 

с българския премиер 

Бойко Борисов по време 

на работно посещение в 

двете държави от 22 до 

25 март.

Посещението е поло-

жителен знак за засилва-

нето на двустранните 

икономически връзки. Де-

легацията на българския 

премиер включва външния 

министър Николай Младе-

нов и представители на 

българския бизнес.

При посещението през 

април миналата година на 

емира на Катар в София 

пред Енергийния форум 

бяха направени сериозни 

заявки за сътрудничест-

во в този сектор. Тогава 

емирът при срещата си с 

президента Първанов по-

иска от българска стра-

на важен проект, който 

да финансира. Вероятно 

това искане ще се реа-

лизира по време на посе-

щението на българския 

премиер. Бойко Борисов 

и неговият катарски ко-

лега ще обсъдят въпро-

си, свързани предимно с 

участието на Катар в 

големите български енер-

гийни и инфраструктурни 

проекти. 

 България и Кувейт 

от години имат тесни 

връзки, като кувейтска-

та страна осигури ниско-

лихвен дългосрочен заем 

от около 200 милиона 

долара по нейната специ-

ално изготвена Програма 

за икономическо разви-

тие. България използва 

парите за строежа на 

основна част от ново-

то софийско летище, но 

възможностите са далеч 

по-големи. Премиерът 

Борисов ще предложи на 

кувейтската страна да 

финансира реконструкци-

ята на пристанище Варна 

и магистралата „Черно 

море”, свързваща Бургас 

и Варна. 

 Визитата на преми-

ера Бойко Борисов пред-

ставлява позитивна крач-

ка към разширяването на 

политическото доверие 

между две-

те страни. 

За  наша -

та стра-

н а  т о в а 

е  к р ай н о 

необходи-

мо особе-

но сега, в 

условията 

на  криза . 

Страни от 

З а п а д н и -

те Балка-

ни (Черна 

гора,  Ма-

кедония и 

други), които стоят на 

портите на еврочлен-

ството, отдавна раз-

виват активно връзки с 

тези държави. Откакто 

България стана член на 

ЕС през 2007 г., богатите 

страни от Арабския залив 

са по-ограничени относно 

финансиране на различни 

проекти в България, тъй 

като вече сме част от 

„Клуба на богатите”, а 

основното финансиране 

по програмите на араб-

ските монархии се насоч-

ва към развиващите се 

страни. 

Гасан Насър

Депутатите избраха 
министър по еврофондовете

32,5 млн. лв. за отсечка на АМ „Марица”

Със 130 гласа „за”, 56 

„против”" и 8 въздържали 

се Томислав Дончев бе из-

бран за министър по уп-

равление на средствата 

от ЕС. Той положи клетва 

пред Народното събра-

ние. Според премиера 

Бойко Борисов, когато са 

минали 8 месеца, а не 8 

години от управлението 

на ГЕРБ и е станало ясно, 

че начинът на работа, 

установен от бившото 

правителство по отно-

шение на еврофондовете 

е добър, не е притесни-

телно и е коректно той 

да бъде въведен и от се-

гашния кабинет. Това ще 

даде много по-добро упра-

вление на еврофондовете 

- единственото място, 

откъдето ще вземем 

пари, аргументира са ми-

нистър-председателят.

„Осъзнавам,  че  не 

разполагам с толеранс 

от 100 дни, но моля за 

33 дни, за да са налице 

резултатите от това, 

което правя”, това каза 

в кулоарите на парламен-

та новият министър. „Не 

може да се очакват рево-

люционни промени от моя 

страна, доколкото цяла-

та система за разпре-

делението на парите от 

ЕС е крехка и 

в н и м а т е л н о 

се наблюдава 

от ЕК” ,  каза 

Дончев, който 

идва на новата 

си  длъжност 

от кметския 

пост в Габро-

во. Дончев ще 

се стреми към 

добър контрол 

и намаляване 

н а  б ю р о к р а -

тичния товар, 

за да се ускори 

усвояването на 

парите от еврофондове-

те. В тревожната ситу-

ация сме да има общини, 

които никога не са кан-

дидатствали за еврос-

редства. Това не може да 

бъде допускано, когато 

парите от бюджета за 

инфраструктура са не-

достатъчни, добави още 

новият министър. 

Държавата ще от-

пусне 32,5 млн. лв. за до-

строяването на участъци 

от магистрала „Марица” 

(Оризово–ГКПП Капитан 

Андреево). Средствата са 

за довършването на около 

30 км от Харманли до тур-

ската граница. 

 Премиерът Бойко Бо-

рисов, заедно с министъра 

на регионалното развитие 

Росен Плевнелиев и специ-

алисти от МРРБ и АПИ 

провериха на място хода 

на строителните работи 

на магистрала „Марица”.

Изграждането на ос-

таналата част от ма-

гистралата от Оризово 

до Харманли (67 км) ще 

стане по ОП „Транспорт”. 

Отсечката е разделена на 

четири лота, като първи-

те търгове по план тряб-

ва да бъдат обявени в края 

на годината. 
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Димитър Манолов - вицепрезидент на КТ „Подкрепа”:

Антикризисните мерки на 
правителството са „ужасяващи“

Грандиозен скандал е 

на път да избухне между 

синдикатите от КТ „Под-

крепа" и правителството, 

след като вицепрезиден-

тът на организацията 

Димитър Манолов извади 

наяве проекторешенията 

за 31 нови мерки, които ка-

бинетът „Борисов" предла-

га за справяне с кризата.

Разкритието за „чудо-

вищните” по думите на 

Манолов мерки на власт-

та синдикалистът напра-

ви в ефира на радио K2. 

„Историята е ужасяваща. 

По мои канали се сдобих с 

този пакет от мерки. Вът- 

ре има чудовищни неща, 

от които ще ви настръх-

нат косите", започна Ма-

нолов.

 Част от мерките на 

кабинета са облагане с 

данъци на всички пенсии, 

принудителна неплате-

на отпуска за всички бю-

джетни служители веднъж 

в годината, намаляване до 

минимум на полагаемия 

допълнителен платен от-

пуск за ненормирано ра-

ботно време, намаляване 

на срока, за който ще се 

получава обезщетение за 

бременност и раждане от 

410 календарни дни на 225. 

„Направо треперя, като ги 

чета тези глупости. Ужа-

сяващи са! Всички тези 

мерки са ориентирани към 

най-ниските доходни гру-

пи от населението. Тези 

с дебелите задници никой 

не ги пипа, тях трябва да 

ги завиваме с памук, ко-

ментира още синдикални-

ят лидер. Няма нито една 

мярка, която да стимулира 

производството и иконо-

миката. Всичко е свързано 

с вземане и ограничение. 

Ще се граби от бременни 

и пенсионери. И разбира 

се, от служителите от 

бюджетната сфера", про-

дължи емоционално Ма-

нолов. Той добави, че спо-

деленото от него е част 

от чернова, придобита по 

неофициален ред, но със 

сигурност тя е от Минис-

терството на финансите.

Строителите на „Люлин“ 
искат още 100 млн. лв. 

Финансовите претенции 

на строителите на магис-

трала „Люлин” – турския кон-

сорциум „Мапа Дженгиз” са 

97 млн. лева. Това става ясно 

от стенограмата на засе-

данието на Министерския 

съвет от 10 март. От реги-

оналното министерство и 

пътната агенция досега от-

казваха да назоват точната 

сума, която турската фирма 

иска извън договора за 137,4 

млн. евро, с мотивите, че 

се водят тежки преговори 

за заявените допълнителни 

разходи.

„Това е нарушение и никой 

няма право да претендира за 

плащания, трябва да се оти-

де в прокуратурата – казва 

Борисов в публикуваната 

стенограма и допълва: – Аз 

разбирам да има плюс-минус 

50-100 в зависимост от про-

екта, нещо да е направено, 

при форсмажорни обстоя-

телства, или например яви-

ла се отдолу подводна река 

– трябва да се направи нов 

канал или ново отвеждане, 

което, да речем, е нямало 

как да се планира. В смисъл 

на обективни, да ги наречем, 

обстоятелства. Но тези, ко-

ито чух за магистрала „Лю-

лин” от Перник до Диканите, 

преди пет години е било 7 

милиона… И сега са станали 

97 милиона, за които казват 

Борисов да ги плаща, защо-

то фалира бизнесът. Кой е 

този бизнес, който си е уве-

личил пет пъти цената – на 

бетона ли, на работната 

ръка ли – кое се е увеличи-

ло…?!”

До дни трябва да бъде 

постигнато споразумение с 

„Мапа Дженгиз” за претен-

циите за оскъпяване на АМ 

„Люлин”. 

Това каза пред журнали-

сти министърът на регио-

налното развитие и благо-

устройство-

т о  Р о с е н 

Плевнелиев. 

Ако това не 

стане,  ще 

и з п у с н е м 

срока.  Ако 

от 1 април не 

се форсира 

изпълнение-

то, тогава 

ще броим отзад напред загу-

бите, каза още Плевнелиев. 

Стремежът е магистра-

лата да бъде съществено 

завършена към края на годи-

ната, а към април 2011 г. да 

бъде изцяло завършена, за да 

може към месец май да има 

Акт 16.

През юни 2012 г. е край-

ният срок, в който тряб-

ва да приключим проекта 

– включително затворен с 

минал едногодишен гаран-

ционен срок, иначе влизаме 

в режим на неизпълнение на 

смисъла на проекта. За да се 

постигне бързина, турският 

консорциум ще поеме анга-

жимент да увеличи и броя 

на българските подизпълни-

тели.

ПОЗИЦИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ:

  „Документът”, който медиите цити-
рат, не съществува и не е бил обсъждан. 
Това е опит да се създаде допълнително на-
прежение в условията на криза и да се прово-
кират различни обществени слоеве, които 
са най-чувствителните от обществото.

В момента в МФ се правят много се-
риозни анализи и прогнози, на базата на 
които ще бъдат предложени действител-
ните антикризисни мерки. На този етап 
работната група по антикризисния пакет 
дискутира повече от 100 идеи. В процес на 
конкретизиране са и потенциалните фи-
скални и икономически ефекти на всяко от-
делно предложение. Проектът на документ 
ще бъде оповестен на широката обще-

ственост едва след като бъде внимател-
но и коректно съгласуван със социалните 
партньори.

Осъзнаваме, че разпространението на 
тези „ужасяващи мерки” цели да настрои об-
ществото срещу икономическата политика 
на правителството и да подкопае бъдеща-
та работа и общите усилия на правител-
ството, синдикатите и работодателите 
в тази посока. 

Смятаме също така, че в условия на 
криза всички ние трябва да осъзнаем, че се 
налагат фискални ограничения за стабили-
зиране на бюджета, които, макар и с вре-
менен характер, ще доведат до търсения 
позитивен ефект.

ПОЗИЦИЯ НА МС:

Антикризисни  мерки  като  10% 
данък върху пенсиите и намаляване на 
майчинството, намаляване от 410 на 
225 дни на срока за получаване на обе-
зщетение за бременност и раждане, 

облагане с 10% на пенсиите над мини-
малната и т.н. не са предлагани от Ми-
нистерството на финансите за обсъж- 
дане нито на Министерския съвет, нито 
на министър-председателя Бойко Борисов. 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КТ „ПОДКРЕПА“

Определени представители на 
управляващия екип имат намерение 
отново да прехвърлят тежестта на 
изхода от кризата върху българските 
работници и служители, върху труда. 
Това ще породи огромно социално на-
прежение в национален мащаб, което 
може да премине в спонтанни и некон-
тролируеми протестни действия. Това 
се посочва в декларация на КТ „Под-
крепа”. Синдикатът предлага спешно 
свикване на кръгла маса с участието 
на правителството, национално пред-
ставителните синдикални и работода-
телски организации, представители на 
съсловни организации и видни икономи-
сти, на която да се обсъдят спешни 
мерки за спасяване на страната от 
колапс.

„Икономическата криза в България 
се задълбочава, публичните финанси са 
в критично състояние, страната е из-
правена пред срив на основни социални 
системи. Заетостта прогресивно на-
малява, а тенденцията безработицата 
да достигне критични измерения се 

потвърждава. Нараства обедняването 
на населението. Разширява се невъз-
можността за посрещане на жизнени-
те разходи и задълженията на домакин-
ствата. Рискът от загуба на работа, 
доходи, жизнен стандарт, достъп до 
публични услуги, образование, здраве-
опазване, справедливост и права вече 
не е за утрешния, а за днешния ден на 
хиляди български граждани. 

Историческият опит се оказа за-
бравен, предупрежденията – нечути и 
неразбрани, а добрата воля за сътруд-
ничество – пренебрегната. На дневен 
ред се поставят нови, още по-тежки 
рестрикции, ограничения, съкращения, 
задължения за обикновените граждани, 
за хората, които разчитат на своя 
труд, за да оцелеят. Намаляват се 
нетните доходи на държавната адми-
нистрация, полицаите, военнослужещи-
те и пенсионерите. Посяга се на бъде-
щето на България – нашите деца, като 
се намалява отпускът по майчинство 
наполовина, се посочва в декларацията 
на КТ „Подкрепа”. 

Инж. Стоян Братоев - изпълнителен 

директор на „Метрополитен” АД пред 

в.„Строител“: 

Строежът на метрото 
няма да спира

„Успоредно със стро-

ителството му археоло-

зите обработват разкри-

тите находки, които са на 

дълбочина от 25-30 метра. 

Тези разкопки за нас не са 

изненада. Те са предвидени 

след направената томо-

графия в участъка пред 

ЦУМ. В изготвения с Ми-

нистерството на култу-

рата и с Археологическия 

институт при БАН договор 

е заложен ръчен изкоп от 

страна на строителите. 

Заложена е 

и работата 

на археоло-

зите, които 

обработват 

находките, 

з а с н е м а т 

ги и ги под-

готвят за 

п р е м е с т -

ване, дока-

т о  т е кат 

строителни-

те дейности,  като пред-

варително е разчетено и 

времето от три месеца 

за изпълнение на археоло-

гическите работи. Комен-

тарът от страна на меди-

ите, че ще има забавяне на 

проекта, не е провокация, 

а не добра информираност 

от тяхна страна”, каза за 

вестник „Строител” дирек-

торът на метрополитена 

инж. Братоев .

 При строителство-

то на метростанция „Св. 

Неделя” е открит църко-

вен параклис от около VI 

век и каменна ограда от 

XVIII век, които ще бъдат 

демонтирани от архео-

лозите, работещи там. 

Ценната находка ще бъде 

експонирана заедно с цяла-

та разкрита археология в 

участъка в архитектурно-

комуникационния комплекс 

„Сердика”, който обхваща 

участъка от бул. „Кн. Ма-

рия-Луиза” до пл. „Независи-

мост” под Ларгото.
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Кумар Прашан: 

В Индия няма криза
Нека да започнем с 

няколко думи за вас. Как 
се стигна до това да сте 
тук и да правите бизнес 
в България? Вие, родени-
ят в далечна Индия...

Казвам се Кумар Пра-

шан, на 42 години. От 25 

години живея в България. 

Дойдох през 1986 г. във 

вашата страна и до 1991 

г. следвах в Софийския 

университет. От 1993 г. 

навлязох в частния биз-

нес. В началото на 1994 г. 

създадохме първия индий-

ски ресторант в София и 

оттогава се занимавам с 

още няколко вида бизнес, 

основно с внос от Индия. 

От 1996 г. сериозно запо-

чнах да се занимавам със 

строителен облицовъчен 

материал, в т.ч. гранит, 

мрамор, варовик, пясъчник, 

обработени и готови за 

монтаж. Началото беше 

трудно, защото това е 

много сложна за логисти-

ка стока, нямаше добре 

развита инфраструктура 

и транспорт. В продълже-

ние на 10-12 години обаче 

създадохме добра мре-

жа. Сега представлявам 

няколко от най-добрите 

фабрики от Индия в тази 

сфера и партньорите ни 

са много доволни от съ-

трудничеството. Освен 

че доставяме индустри-

ални количества на каме-

ноделците за обработка 

към поръчките на крайния 

клиент, вземаме и поръч-

ки по проекти директно 

от строителите и тога-

ва ние подготвяме почти 

цялото изделие за монтаж 

още в Индия. Естествено, 

после има известни коре-

кции тук, на място, но по 

такъв начин спестяваме и 

време, и средства. Наша-

та страна има известен 

монопол в добива на тази 

суровина, защото около 

50-60% от световното 

производство на камък е 

именно от Индия. Наши-

те цени са конкурентни 

и на европейския пазар са 

с поне 30% по-ниски при 

доставка. Освен това 

имаме нови машини, фа-

бриките непрекъснато се 

обновяват, качеството на 

обработката е на високо 

равнище. Строителите, 

които поръчват с проек-

ти, сумарно получават 

стоката поне с 40% по-

ниски цени. 

 

Вие всъщност имате 
контакти с българските 
строители и работите с 
тях. Какво е мнението ви 
за отрасъла? В последно 
време кризата отрази ли 
се на общия ви бизнес?

Аз имам наблюдения и 

отпреди кризата, и сега. 

В началото строители-

те говореха предимно 

за варовик или гранит, 

много използваха вносен 

мрамор, а цеховете за 

обработка бяха с малка 

производителност. Някъ-

де към 2003-2004 г. запо-

чна наистина качествено 

строителство. Тогава аз 

получих първите поръчки 

директно от строители-

те. Те вече знаеха какво 

и каква обработка искат. 

Китайците, които са ни 

конкуренция, имат 4-5 

вида гранит, но цвето-

вете не са много добри, 

нямат голямата гама на 

индийските камъни. Каза-

но на езика на каменодел-

ците, китайският гранит 

е няколко хиляди години по-

млад, т.е. по-крехък. Но те 

успяват да държат много 

ниска цена. Дори купуват 

блокове от Индия, режат 

ги, защото там производ-

ството им е по-евтино, и 

продават на цени, по-ни-

ски от нашите, но не мо-

гат да постигнат качест-

во. Прави впечатление, че 

китайците продават два 

пъти по-евтино, но хората 

не разбират, че това е за 

сметка на качеството

Камъкът за какво е 
най-добър и за какво най-
много се препоръчва при 
строежите? Как строи-
телят да разбере какви 
са предимствата му?

Строителят първо 

трябва да знае за какво 

се използва този камък. 

Има различни облицовки. 

Ако се използва за стъл-

бища или фоайета, тряб-

ва да се използва гранит. 

Някои хора правят грешка 

и слагат мрамор, но той 

е много порест, колкото 

и добра да е обработен и 

полиран. Никога не трябва 

да се слага мрамор в кухня 

или за кухненски плото-

ве, в кухнята винаги има 

вода, мраморът попива и 

остават петна. На голе-

мите пазари като Амери-

ка, Канада и Австралия, 

които са едни от най-го-

лемите в приложението 

на естествени камъни, 

използват най-вече гра-

нит. Мраморът става за 

вертикалните настилки. 

Но не за външни вертикал-

ни настилки, защото там 

също има стичане на вода 

и никога не може да се по-

стигне пълна изолация на 

фасадата. Затова грани-

тът е най-добър. Имаме 

4-5 вида мрамор, но той 

е толкова мек, че дори и 

да получи полировката, тя 

много бързо изчезва. По 

скалата на твърдостта 

гранитът е на осма пози-

ция. Много хора грешат 

и вземат мрамора заради 

красотата, но за гранита 

се казва, че е вечен. Е, има 

известен спор за неговата 

вечност, защото, специа-

листи от Минногеоложкия 

институт показаха как в 

един храм на Южна Индия, 

който целият е в големи 

гранитни стени, те бяха 

изядени от вятъра и вре-

мето. Но все пак говорим 

за период на трайност от 

2-3 хил. години...

 

Ще е интересно да ни 
кажете за Тадж Махал, 
като човек, на когото 
Индия е родина. Как ин-
дийците гледат на това 
произведение на човеш-
кия строителен гений?

 Това е символ на дър-

жавата, символ на бога-

тата индийска история. 

Чисто исторически този 

паметник има особена 

стойност за нас. Имаше 

кампания за включването 

му в едно от седемте чу-

деса на света, но включен 

или не, той наистина е 

едно от тях. Това е уни-

кален паметник, много си-

метричен, всичко е в мно-

го добра синхронизация, 

в невероятна пропорция. 

Интересна е и легендата 

за избирането на белия ка-

мък, с който Тадж Махал е 

построен - след строежа 

на този паметник с висо-

чайша заповед кариерата, 

от която е добиван камъ-

кът, била затворена.

А камъкът гранит  
ли е?

Не, бял мрамор. Чисто 

бял мрамор в света почти 

никъде няма. В Гърция на о. 

Тасос има останал много 

малко и гърците 

също са спрели про-

изводството. Чис-

то белият мрамор 

е наистина рядкост 

и цялата тази аура 

огрява, той блести 

и се казва, че най-

хубаво Тадж Махал 

се гледа на лунна 

светлина 

Хората казват, 
че когато отидат 
в Индия, се проме-
нят, пречистват 
се. Има ли такова 
нещо? Какво се 
случва в Индия?

Аз дълги години 

съм в България, но 

имам приятели и 

познати, които са 

били в Индия. Един 

мой приятел даде 

много точна пре-

ценка за Индия. Той 

каза, че като прис-

тигнеш в Индия за 

първи път, страшно те 

отблъсква страната, кли-

матът е суров, топло е, 

прашно, 1 млрд. и 200 млн. 

народ... В Делхи например 

официалното население е 

16 млн., имаме 4 млн. при-

ходящи всеки ден. И в един 

момент в 12 часа на обяд 

20 млн. души на едно мяс-

то е нещо огромно и това 

те стряска. Но след 2-3 

месеца, свикнеш ли с живо-

та, не можеш да отлетиш 

оттам. Това бяха негови 

думи, помня ги и до днес. 

Наистина е така. Има го-

лям контраст, има много 

бедни, много богати, но в 

същото време има и много 

силна средна класа. Индия 

в последните 20-30 годи-

ни успя да създаде много 

силна средна класа с до-

бри политически стъпки в 

икономиката. В тази криза 

има 7-8% растеж.

 

Как става това нещо? 
Нали кризата е светов-
на?

Да, но ние вътре в 

държавата нямаме криза. 

Първо- покупателната 

способност на банките е 

много голяма. Население-

то е многобройно, консу-

мацията – голяма и всичко 

работи на пълни оборо-

ти - с много голям обо-

рот, много малки печалби 

и много работа. Освен 

това държавният сектор 

е много силен. Имаме ня-

колко компании, наричани 

още „деветте скъпоценни 

камъка” на държавата. Те 

са в бизнеса с петрола, 

строителството, здраве-

опазването, 9 компании, 

които дават отлични ре-

зултати. За частния сек-

тор да не говорим. Имаме 

няколко милиардери, които 

са в листата на първите 

десет в света. В същото 

време и образованието е 

на високо ниво, много се 

инвестира в обучението 

на подрастващите. Може 

да се каже, че имаме рево-

люция в телекомуникация-

та например. В момента 

най-евтините разговори 

по мобилен или стациона-

рен телефон са в Индия и 

няма нито една точка на 

огромната държава, къде-

то да няма връзка.

 

Лесно ли е да прави 
бизнес в България чуж-
денец, защото всички 
сме чували най-различни 
неща. Знаем, че и за бъл-
гарите не е лесно, но за 
чужденците май е още 
по-трудно?

 Аз не се чувствам чуж-

денец тук. Светът е едно 

голямо село. Хората вече 

почнаха да разбират, че 

прозрачността е много ва-

жна и аз се радвам, че мога 

да работя с добри българ-

ски фирми. Но все още има 

малка част от хора или 

фирми, които искат пари 

под масата, вземат, крият 

се и заради това се допус-

кат грешки, които рефлек-

тират върху целия процес 

на бизнеса. Ако човек има 

желание, ако има контакти, 

може да се работи мно-

го добре. Аз се чувствам 

щастлив и доволен, защо-

то съм един от пионерите 

индийци, които останахме 

и работим добре тук.

 

Ако трябва да каже-
те нещо на българските 
строители, понеже наши-
ят вестник е тяхно изда-
ние и всички строител-
ни фирми го получават, 
това са близо 6000 стро-
ителни фирми, какво ще 
бъде то?

Първо, те са ми колеги, 

аз ги чувствам такива, 

казвам им кураж, не се да-

вайте на тази криза, скоро 

ще дойде и хубаво време. И 

второ - въпреки всичко не 

трябва да се прави компро-

мис с качеството. Всички 

знаем, че е трудно, гледам 

някои от новите сгради, 

някои от тях за съжаление 

са много лошо направени. 

Човек дори и да изпадне 

в трудно положение, не 

трябва да се обезкуража-

ва, трябва съвсем искрено 

да посреща всички пробле-

ми и мисля, че ще се опра-

вят нещата. Говорихме за 

качеството, та искам да 

ви кажа за новата версия 

на гранита. Гранитът е 

тежък материал, един кв. 

м е някъде към 60 кг. Обик-

новено фасадите стават 

много тежки, като се пра-

ви сух монтаж. За да има 

сух монтаж на фасадите, 

трябват 3 см дебелина, 

тоест става някъде към 

80-85 кг на кв. м. Сега по 

новата технология взема-

ме 25 мм алуминиева пита, 

като медна пита и се реже 

свръхтънко на 6 мм гра-

нит, полиран двустранно, 

има специални лепила, с 

които се лепи, като това 

лепило работи и като то-

плоизолация. Тази пита на 

кв. м тежи 12 кг, тоест 5 

пъти по-малко. Монтажът 

е много лесен, но засега 

технологията е скъпа, из-

лиза около 20% по-скъпо от 

3-сантиметровия гранит, 

но много скоро хората ще 

започнат да го използват 

за фасадите, защото той 

олекотява почти 5 пъти 

сградата. Това е нова тех-

нология, която може да се 

прилага и за външни, и за 

вътрешни облицовки. В Ка-

нада има сгради, на които 

е правена и подова настил-

ка с тази технология, та-

вани също, едно време се 

слагаше изкуствен таван 

вместо гранит, защото 

много тежи, а сега вече и 

това е възможно. 

А как се роди идеята 
за ресторанта?

Аз работех за една 

английска фирма и покрай 

тази работа се запознах 

с българския посланик в 

Индия през1993 г. Негова 

беше идеята да направим 

индийски ресторант в Со-

фия. Събираме се прияте-

ли, за да общуваме.

Ренета Николова

Една от сградите, 
облицована с 

индийски гранит



6 СТРОИТЕЛ РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ петък, 19 март 2010 

Султанът на Оман привлечен от 
проекта „Берковски балкан”
100 млн. лв. са нужни за изграждането на ски зоната под връх Ком 

Султанатът на Оман 

проявява интерес към 

проекта за изграждане 

на зимен ски център под 

връх Ком, съобщи в Мон-

тана представителят 

на султана на страната 

Али Абделла ал Махруки. 

Той бе приет от кмета 

на града Златко Живков 

заради предстоящото 

посещение на делегация 

на Оман в област Мон-

тана. 

Оман инвестира у 

нас чрез държавния си 

резервен фонд, сподели 

султанският предста-

вител.  Фондът е са-

мостоятелна институ-

ция, която инвестира в 

чуждестранни проекти. 

Той е един от инвести-

торите в замразения за 

момента проект „Супер 

Боровец”.

Проектът за ски цен-

тър под връх Ком също 

интересувал фонда. „Бер-

ковски Балкан” е разрабо-

тен от строителното 

дружество „Главболгар-

строй” през 2007 г. За 

изпълнението му е създа-

дено акционерно друже-

ство между строител-

ната фирма, общината в 

Берковица и училищното 

настоятелство в гра-

да – „Ком 2016”. От две 

години се търси инвес-

титор за ски центъра. 

Икономическата криза 

отказа от участие в 

проекта известни евро-

пейски фирми и фондове.

Проектът предвижда 

в зоната от град Бер-

ковица до връх Ком да 

бъдат изградени писти, 

съоръжения за изкачва-

не, хотели и кафенета. 

Стойността на проекта 

се изчислява на 100 млн. 

евро. 

Дружество „Ком 2016” 

не е спряло изпълнени-

ето му. В момента се 

обсъждат оценките за 

въздействие на околна-

та среда в два от учас-

тъците по спортното 

трасе. Общината е полу-

чила целеви средства за 

ремонт и разширение на 

пътя от града до центъ-

ра, както и от „Петро-

хан” до сегашната хижа 

„Ком”.

Теменужка Илиева

Зимният спортен център, наречен „Берковски балкан”, е интересен на султана на Оман

Запечатали 16 сгради край 

морето без Акт 16

Увеличават се новите 

жилища във ВидинГазификацията на Западна 
България готова до две години

РДНСК-Варна е забрани-

ла ползването на 16 сгради 

заради това, че собствени-

ците им не са извадили Акт 

16 за въвеждане в експло-

атация. Въпреки че обек-

тите не били узаконени и 

приети по необходимия ред, 

те се използвали необез-

покоявано. Половината са 

цели сгради, а останалите 

са пристройки към вече съ-

ществуващи къщи или апар-

таменти. Сред обектите 

без Акт 16 имало по-голя-

ма жилищна сграда, вили 

и два магазина. В момен-

та в районната дирекция 

„Национален строителен 

контрол” се разглеждат ня-

колко преписки за незаконни 

пристройки в студентски 

общежития. Предприем-

чиви кандидат-висшисти 

вдигнали по още една стая 

върху козирката на покрива, 

установила проверката. 

Има кооперации без 

Акт 16, за които същест-

вува вече отказ да се изда-

де такъв документ. РДНСК 

иска да бъдат спрени то-

кът и водата, за да бъдат 

изгонени настанилите се 

в тези обекти. Някои от 

тях обжалвали в съда за-

браните на строителния 

контрол и докато текат 

делата, имали право да 

обитават неузаконените 

сгради.

Въпреки икономи-

ческата криза, във 

Видин през 2009 г. 

са построени повече 

жилища в сравнение 

с 2008-а, съобщи ди-

ректорът на Терито-

риалното статисти-

ческо бюро Емилия 

Лазарова. Новопос-

троените сгради са 

16, а броят на жи-

лищата - 129. Само 

пре з  по следното 

тримесечие на м.г. 

са били завършени 5 

нови сгради с 25 жи-

лища. 

През 2008 г. броят на 

новоизградените жилищни 

сгради е бил 14, а броят на 

жилищата - 85. Нараснала 

е и полезната площ с бли-

зо 6 хил. кв. м. Средната 

полезна площ на едно но-

вопостроено жилище се е 

увеличила от 79 кв. м през 

2008-а на 98 кв. м през 2009 

г. 2010 г. обаче ще отбеле-

жи спад в броя на новопос-

троените жилища, убедени 

са статистиците. Заради 

кризата броят на сгради-

те в строеж е много малък.

До две години ще бъде 

газифициран целият ра-

йон „Запад” в България, 

съобщи на пресконферен-

ция в Благоевград изпъл-

нителният директор на 

„Рила газ” ЕАД - Серджо 

Пантано. Програмата за 

газификация включва про-

ектиране и строително-

монтажни дейности в 

25 града с център Бла-

гоевград. Предвижда се 

изграждането на 870 км 

газоразпределителна 

мрежа и 150 км отклоне-

ния, а инвестицията е в 

размер на 130 млн. евро, 

уточни италианският ин-

веститор. Изгражданата 

в Благоевград газопро-

водна мрежа е с дължина 

106 хил. м, а потенциал-

ните потребители са 26 

хил. домакинства, 119 ад-

министративни сгради и 

59 промишлени предпри-

ятия, подчерта изпъл-

нителният директор на 

дружеството. Към 9500 

потребители вече има 

изградени отклонения. 

Построената до момен-

та мрежа е с дължина 46 

500 м, предстои изграж-

дането на още близо 60 

км. През 2010 г. е пла-

нувано построяването 

на газоразпределителна 

мрежа и отклонения в 

Благоевград с дължина 

35 км и още 24,5 км през 

следващата година, от-

беляза Серджо Пантано. 

„Нашите предимства са, 

че предлагаме по-евтино 

гориво за енергийните 

потребители, което е с 

възможно най-чист еко-

логичен ефект, а достав-

ките са без прекъсване”, 

добави той. „Рила газ” 

ЕАД е подготвила специ-

ални схеми за кредити-

ране на първоначалната 

инвестиция по присъеди-

няването. Първоначално-

то включване ще стру-

ва около 3 хил. лева за 

апартамент от около 

60 кв. м, които може да 

бъдат изплащани чрез 

кредит с погасителен 

план за 5 години, каза 

Пантано.  „Рила газ” 

ЕАД е собственост на 

италианската група 

АЧЕГАЗ. Дружеството 

е създадено с цел из-

граждане и управление 

на газоразпределител-

ната мрежа на терито-

рията на район „Запад” в 

България. То притежава 

лицензи за разпределе-

ние на природен газ и 

за снабдяване с приро-

ден газ на територия 

„Запад” до 2041 г. През 

първите 10 години ком-

панията ще съсредото-

чи своето внимание в на-

селени места с развита 

инфраструктура, като 

целта е да се газифици-

рат най-малко една тре-

та от потенциалните 

потребители. Досега са 

изградени общо 66 км газ-

оразпределителна мрежа 

и 2290 км отклонения за 

сумата от 32,5 млн. евро. 

100 млн. евро е предвиде-

ната инвестиция за след-

ващите 5 години. 

Марина Петрова

Изабелла Соколова

Серджо Пантано

Новоизградени жилища по една от 
главните улици на Видин

Теменужка Илиева

През седмицата от региона-
лен отдел „Инспекция за държавен 
технически надзор” – Благоевград, 
съобщиха, че са установени груби 
нарушения при изграждане на газо-
разпределителната мрежа на Бла-
гоевград. Проверката е извършена 
след възникнал пожар на електро-
провод, предизвикан от междуфазов 
пробив и късо съединение на кабели 
ниско напрежение, положени в свобо-
ден изкоп по тротоара на ул. „Иван 
Михайлов”. 

Констатирано е, че вертикална-

та част на газопроводното откло-
нение контактува с кабели за ниско 
напрежение, а хоризонталната част 
е в непосредствена близост от 6 см 
под силови кабели 20 кV за средно на-
прежение. Ще бъде издадено предпи-
сание от РО „Инспекция за държавен 
технически надзор”-Благоевград, до 
газоразпределителното дружество 
„Рила газ” АД за разкриване на всич-
ки газопроводни отклонения. Също 
така от инспекцията ще бъде извъ-
ршена и тематична проверка на 
изградените в Благоевград разпре-

делителни газопроводи за съответ-
ствието им с нормите за безопасна 
експлоатация, както и на лицензира-
ното лице „РО ЕМ” ООД - Перник, 
извършило регистрация и първона-
чални прегледи на газопроводите. 
Техническият надзор на разпреде-
лителните газопроводи, собстве-
ност на газоразпределителните 
дружества, какъвто е и описаният, 
се осъществява от лицензирани от 
председателя на Държавната аген-
ция за метрологичен и технически 
надзор частни фирми.
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Община Разлог сваля таксите драстично
Най-драстично е нама-

лението на таксата за из-

даване ПУП за територии 

извън регулация, в нови се-

лищни образувания, регла-

ментирани с одобрен или 

в процес на изработване 

и одобряване на ПУП - ПУР, 

възложени за проектиране 

от община Разлог. За тази 

услуга вече ще се плаща не 

2000, а 500 лв.

Драстично е и нама-

лението при таксите за 

издаване на разрешение 

за строеж. Така например 

досега за жилища, вилни 

или смесени сгради, както 

и съоръжения за общест-

вено обслужване с РЗП от 

500 до 1000 кв. м се е за-

плащало 2 лв./кв. м РЗП. С 

направените изменения се 

премахва ограничението 

до 1000 кв. м и сумата се 

намалява на 1,50 лв./кв. м 

РЗП.

Намалява се и таксата 

за издаване на разреши-

телно за строеж на про-

изводствени сгради до 20 

работни места от 1000 на 

300 лв. За въвеждане в екс-

плоатация на жилищни и 

смесени сгради със средно 

застрояване, сгради и съ-

оръжения за обществено 

обслужване IV категория 

с РЗП над 1000 кв. м или с 

капацитет над 100 места 

за посетители се намалява 

от 15 на 5 лв./км. м РЗП. За 

въвеждане в експлоатация 

на обекти V категория 

таксата се намалява от 

15 РЗП на 2,5 лв./кв. м РЗП.

Чакат пари за 
5 православни 
храма

В Гоце Делчев даряват за ремонтите 
в Зографския манастир

Областни ят упра -

вител на Стара Загора 

Йордан Николов получи по-

твърждение от директора 

на дирекция „Вероизпове-

дания” в Министерския 

съвет Емил Велинов, че 

до края на март ще бъдат 

отпуснати средства за 

доизграждането на пра-

вославния храм „Света 

Троица” в село Ясеново, 

община Казанлък. Църква-

та е построена до етап 

довършителни работи и е 

необходимо финансиране 

за изписване, изработка 

на иконостаса и обзавеж-

дане на храма.

Областният управи-

тел поиска да бъдат от-

пуснати средства още за 

църквите в селата Ясено-

во и Зимница. През след-

ващата седмица Комиси-

ята по вероизповеданията 

ще заседава, за да бъдат 

определени критериите 

за финансиране на стро-

ително-ремонтни и въз-

становителни дейности. 

По 5 хил. лв. ще получат за 

целта Мъглиж, Зимница, 

Ясеново, Колена и Винаро-

во. Средствата ще бъдат 

преведени на църковните 

настоятелства в съот-

ветните населени места 

или на Старозагорската 

епархия. На кметовете на 

населените места е възло-

жено да проследят получа-

ването и целевото израз- 

ходване на средствата.

Община  Гоце  Дел -

чев ще задели и ще дари 

финансови средства за 

ремонта и възстановя-

ването на Зографския 

манастир в Света гора. 

Уверението за това е на 

кмета Владимир Москов. 

На следващата сесия 

на Общинския съвет ще 

бъде взето решение точ-

но каква сума ще се даде 

за българската светиня 

в Атон. 

Идеята за дарител-

ската акция е на кмета 

на Банско Александър 

Краваров, който е ини-

циатор на кампанията 

за реставрация на бъл-

гарския манастир Зо-

граф. Той съобщи, че към 

момента са събрани 150 

хил. лв. Кампанията бе 

подкрепена от президен-

та Георги Първанов още 

през лятото на 2008 г. 

Събраните средства 

все още не са доста-

тъчни, за да продължат 

ремонтните дейности, 

затова Александър Кра-

варов отправи призив 

за оказване на финансо-

ва помощ към кметове-

те на всички общини в 

страната. 

До момента са ук-

р е п е н и  т е р е н и т е 

около манастира, из-

граждат се подпорни 

стени,  предстои и 

довършване на килии-

те. Направен е 18-ки-

лометров водопровод, 

подменени са водо-

проводната мрежа, 

електрическата ин-

сталация и покривът. 

Ремонтира се и кула-

та на т.нар. Банско 

крило, която се очаква 

да бъде готова до края 

на тази пролет. Рес-

таврацията трябва 

да завърши до края на 

следващата година.

Елица Илчева

В Стара Загора започват 
ремонт на девет училищни 
сгради

Община Стара За-

гора и „Загорастрой” 

ДЗЗД подписаха договор 

за изпълнението на об-

ществена поръчка „Ре-

конструкция и обновява-

не на учебни заведения”. 

Стойността на поръчка-

та е 3,850 млн. лева. Кме-

тът на града проф. Тан-

чев изрази надежда, че с 

подписването на догово-

ра между община Стара 

Загора и „Загорастрой” 

ДЗЗД ще се навакса про-

пуснатото време поради 

обжалване на решението 

за избор на изпълнител. 

Проф.  Танчев не скри 

опасенията си от крат-

ките срокове, в които 

трябва да се приключат 

проектните дейности, и 

изрази надежда, че „Заго-

растрой” ДЗЗД ще рабо-

ти прецизно и качестве-

но, стриктно спазвайки 

договорените условия и 

изискванията на 

ОПРР.

Инж. Иван Га-

вриков, управител 

и представляващ 

д р у же с т в о т о, 

увери, че има во-

лята и желание-

то и че разполага 

с необходимата 

техника и човеш-

ки ресурси да из-

пълни договора 

съобразно услови-

ята. В най-кратък 

срок ще се съста-

ви линеен график 

на дейностите 

за всеки един от 

9-те обекта.

Проектът се финан-

сира от ОПРР. 

Шефът на регионалната комисия в парламента
Любен Татарски: 

Приветствам решението на кмета на Разлог 
Красимир Герчев и смятам, че то е правилно с оглед 
възможностите на фирмите да плащат тези так-
си. Тъй като 10 години съм бил кмет на този град, 
мога да кажа, че там решението е и възможно, за-
щото общината разполага с ресурс, който може да 
покрива минуси в приходната част на бюджета. Така 
че тази крачка е добра в кризата и с оглед дългос-
рочния ефект, който се очаква от това решение. 
То обаче не може механично да бъде прилагано, тъй 
като много от общините, да не кажа повечето, не 
разполагат с финансов ресурс да го реализират. 

Решението е добро с оглед 
дългосрочния ефект
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По време на Черномор-

ския енергиен икономически 

форум, който се проведе в 

София, стана ясно, че стъп-

ките на правителството 

се толерират от европей-

ските ни  партньори,  заяви  

премиерът Борисов. С ЕС и 

с еврокомисаря по енерге-

тиката Гюнтер Йотингер 

ще бъде съгласуван всеки 

детайл и по енергийните 

проекти „Набуко“ и „Южен 

поток“. По АЕЦ „Белене“ ще 

се действа само ако това 

е обща позиция. Според 

Йотингер   ЕС е в голяма 

зависимост от газовите 

доставки, като става въп- 

рос и за качество, и за ко-

личество, и за продължи-

телност във времето на 

доставките. „Набуко“ ще 

предложи не само доста-

тъчно количество газ, но 

и ще позволи да се разра-

ботят други полета за 

снабдяване с газ, отбеляза 

Йотингер. В следващите 

седмици ще подготвим 

техническо представяне 

пред страните от ЕС. Ис-

каме всички да извлекат 

ползи от проекта - както 

страните, в които има 

инсталации на газ, така и 

Русия и страните, през ко-

ито ще мине газопроводът, 

посочи Йотингер.

Шефът на италианския 

енергиен концерн „Ени” Па-

оло Скарони предложи кон-

курентните газопроводи 

„Южен поток“ и „Набуко“ да 

бъдат слети 

по поне част 

от трасето, 

съобщава ба-

з и р ан и я т  в 

Норвегия спе-

ц и а л и з и р а н 

седмичник за 

новини от пе-

тролния и га-

зовия сектор 

„Ъпстрийм“ . 

Планираният 

път и на два-

та проекти-

рани газопро-

вода минава 

през България. 

Инвестицион-

ните банкери 

биха нарекли такъв ход 

стратегическо удобство, 

подчерта Скарони на енер-

гийна конференция в Хюс-

тън, САЩ. Главният изпъл-

нителен директор на „Ени” 

се аргументира, че "ако 

всички партньори решат 

да съединят двата газопро-

вода по част от трасето, 

ние ще намалим инвести-

ционните и оперативните 

цени и ще увеличим общите 

приходи. 

Русия се опитва да 

засили позициите си в Из-

точна Европа и привличай-

ки „Хърватия“ към газопро-

вода „Южен поток“, цели 

да отслаби преговорните 

позиции на България като 

ключов партньор в проек-

та, пише пък в електрон-

ното си издание в. „Взгляд“. 

Големите енергийни проек-

ти между България и Русия 

бяха централна тема на 

разговора на председате-

ля на Народното събрание 

Цецка Цачева с министъра 

на енергетиката на Ру-

ската федерация Сергей 

Шматко По отношение на 

проекта Бургас-Алексан-

друполис, председателят 

на Народното събрание 

отбеляза, че Русия проявява 

търпение за подготовката 

на необходимата екологич-

на експертиза. Желанието 

и на двете страни е тези 

проекти да не застрашат 

чистотата на българска-

та природа. Цецка Цачева 

посочи, че България консул-

тира енергийните проекти 

с Европейския съюз, за да 

бъдат прозрачни за всич-

ки партньори. Страната 

ни се стреми да изгражда 

своите отношения в енер-

гийната област в рамки-

те на общата енергийна 

политика на Европейския 

съюз.  Предстои Народно-

то събрание да приеме дъл-

госрочна енергийна стра-

тегия на страната, която 

отразява обективно реал-

ните нужди на България от 

енергия, работата, която 

се извършва в ЕС в кон-

текста на изграждане на 

обща енергийна политика 

на съюза, както и тенден-

циите в енергийния диалог 

на Европа.

Има обща позиция на България и ЕС 
по големите енергийни проекти
Предстои Народното събрание да приеме дългосрочна стратегия

Георги Сотиров

За последните дни 

България е получила 94 

милиона лева от ЕС. Това 

съобщи Юлиана Николова 

- секретар на Съвета по 

управление на средства-

та от ЕС. Тя изрази на-

дежда, че оттук нататък 

този темп на усвояване на 

средства ще се запази, и 

допълни, че това са пари, 

които са отишли към об-

щини, земеделски произ-

водители, малки и средни 

предприятия.

„Късното одобрява-

не на проектите може да 

рефлектира върху дина-

миката на процеса, това 

е основното предизвика-

телство оттук нататък 

- разработването и одо-

бряването на проектите", 

подчерта Юлиана Николова. 

Секретарят на Съвета по 

управление на средствата 

изрази притеснение, че ня-

кои големи проекти могат 

да се забавят заради за-

къснение на процедурите 

по отчуждаване.

 
„Много се разчита на под-
крепата на парламента по 
отношение на процедурите 

за отчуждаване, защото 
без това големи инфра-
структурни проекти не 
могат да се реализират”,

каза Николова. Тя пояс-

ни, че в този процес тряб-

ва да бъдат защитени 

правата както на гражда-

ните, така и да се защити 

околната среда и да не се 

губят средства, само за-

щото процедурите са се 

проточили.

„България има на разполо-
жение в европейския бюд-
жет около 7 млрд. евро по 

оперативните програми 
и още 4 по земеделската 
политика. По оперативни-
те програми сме полу-
чили около 700 млн. лева, 
останалите можем да си 
ги искаме, когато вложим 
част от тези пари, т.е. 
тези доклади на ЕК отво-
риха възможността да си 
искаме парите, когато сме 
вложили част от налични-
те средства", 

подчерта Юлияна Ни-

колова.

Процедурите по отчуждаване 
застрашават инфраструктурни проекти

Над 250 са българ-

ските проектни пред-

ложения по  Дунавската 

стратегия на ЕС. Това 

каза зам.-министърът на 

регионалното развитие 

и благоустройството 

Лиляна Павлова при пред-

ставянето на българска-

та позиция като част от 

общата стратегия на 

ЕС за развитието на ду-

навския регион. В среща-

та участваха депутати 

и евродепутати, както 

и министър Росен Плев-

нелиев, който е и нацио-

нален координатор. Сред 

българските проекти в 

рамките на Дунавската 

стратегия е строител-

ството на мостове - на 

този при Видин, ремонт 

на моста при Русе или 

изграждане на втори 

мост, изграждане на мо-

стове между Оряхово и 

Бекет, Силистра и Кълъ-

раш, на фериботни връз-

ки, на пристанища.

Нашата страна  има 

особен интерес към три 

от приоритетите на 

стратегията. Единият 

е „свързаност” поради 

плавателната връзка с 

десет европейски дър-

жави. Вторият е окол-

ната среда. И третият 

– това е конкурентоспо-

собното развитие на ту-

ризма, корабоплаването 

и доброто управление на 

водите.

Дунав е приоритет 
за страната ни

Отвориха ценовите 
оферти за 
строителния надзор 
на лот 2

147 млн. лв. за текущ 

ремонт на пътната мрежа

Агенция „Пътна инфраструктура“ е заделила 147,4 

млн. лева от бюджета си през 2010 г. за договори за 

текущ ремонт и поддръжка и 99 млн. лева за капитало-

ви разходи. Това става ясно от утвърдения бюджет на 

агенцията за тази година. Ведомството обяви официал-

но за пръв път разчета на парите си. Общият бюджет 

на агенцията за 2010 г. е 263 млн. лева. През 2009 г. за 

ведомството бяха предвидени 340 млн. лева, но от тях 

са усвоени около 205 млн. Останалите 130 млн. изобщо 

не са били преведени на агенцията, с което се оправда-

ват за натрупаните задължения към пътностроител-

ните фирми. Към края на 2009 г. дълговете на АПИ към 

доставчици са били 180 млн. лева. От тях до момента 

са изчистени 125 млн. лева. 

Надяваме се парите, предвидени за зимно почист-

ване, да отидат за текущи и бъдещи дейности, а не с 

тях да покриваме стари дългове, каза Димитър Петков, 

финансов директор на АПИ.

Програма „Капитално строителство” на агенцията 

за 2010 г. още не е утвърдена, но сред проектите, които 

ще се финансират с 99-те млн. лева, са дострояване-

то на втория мост над железопътните линии при гара 

Казичене , който ще свързва магистралите „Хемус” и 

„Тракия” и се изпълнява от „Главболгарстрой”, както и 

дострояването на обходния път на гр. Смолян.

Отвориха 5 от общо 

8-те ценови оферти за 

строителен надзор на 

лот 2 от магистрала 

„Тракия”. Това са фирмите 

ДЗЗД „ММЛ-ТК” – 1 710 

000 лв. без ДДС; СД „ДЗЗД 

Виа Тракия” – 2 178 000 лв. 

без ДДС; „Рутекс” ООД 

– 1 355 000 лв. без ДДС; 

„Обединени национални 

транспортни оси” – 940 

572 лв. без ДДС; „Пътин-

вестинженеринг” – 1 124 

649 лв. без ДДС.

Останалите 3 оферти 

не отговарят на изисква-

нията, обясниха от тръж-

ната комисия. Всичките 

5 компании, чиито ценови 

оферти бяха отворени 

предлагат 10% размер на 

неустойката, за което 

получават по 40 точки. 

„След отваряне на ценови-

те оферти и установява-

не на цена с 30% по-ниска 

от средната предлагана  

на останалите фирми 

ще е необходима писмена 

обосновка от съответно-

то дружество”, припомни 

Кирил Дойчинов – предсе-

дател на тръжната коми-

сия. Той заяви, че прото-

колът от проверяващия 

орган ще бъде върнат до 

края на следващата сед-

мица, а в рамките на 10 

дни след това ще бъде 

обявено и решението на 

комисията.

Мариана Корчакова

Кирил Дойчинов – 
председател на тръжната 
комисия

Снимка Камен Влахов
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Община Дряново и КСБ 

подписаха на 26 февруари 

споразумение за цялостен 

ремонт на музей „Кольо 

Фичето” в града. Рекон-

струкцията ще бъде реа-

лизирана като дарение от 

страна на големи строи-

телни фирми - членки на 

КСБ, които ще участват 

безвъзмездно с труд, ма-

териали и средства. Всич-

ки участнички в процеса 

са се споразумели помеж-

ду си да разпределят вло-

жените от тях средства 

поравно, така че в края на 

ремонта тежестта да не 

се окаже по-голяма за ня-

коя от тях.

„Лично аз бях изключи-

телно изненадан от това, 

което КСБ предложи. При 

разпределянето на строи-

телните работи от пред-

седателя на КСБ – Симеон 

Пешов, и изпълнителния 

директор Иван Бойков вся-

ка една от фирмите иска-

ше да помага максимално, 

за да се направи нещо уни-

кално”, разказа д-р Иван 

Николов, кмет на община 

Дряново . 

Цялостният ремонт 

ще включва реконструк-

ция на покрива, подмяна 

на дограмата, изгражда-

не на външна изолация и 

пълна отоплителна и вен-

тилационна система. Ще 

бъде извършен и всеобх-

ватен вътрешен ремонт 

по интериорен проект с 

цялостна подмяна на ВиК. 

А екстериорният план 

предвижда осветление на 

музея, включващо и памет-

ника на майстора, който е 

в непосредствена близост 

до него.

„Целият музей ще бъде 

реновиран изцяло, няма да 

има и кътче, необхванато 

от ремонт”, каза кметът 

Николов.

На срещата беше взе-

то и решение част от му-

зея да се превърне в „Клуб 

на строителя в България”, 

който ще събира всички 

браншовици в Дряново.

Инициативата ще 

стартира на 1 май, а 

строителните дейности 

ще завър-

ш ат  н а  1 

септември 

т.г . ,  като 

прерязване-

то на лен-

т а т а  щ е 

бъде  една 

от най-ва-

жните час-

ти на дря-

н о в с к и т е 

тържества, 

продължава-

щи близо две 

седмици, ор-

ганизирани 

съ с  с р е д -

ства, набра-

ни от стро-

и телн и те 

фирми.  На 

събитието 

ще  бъдат 

поканени официалните 

гости - премиерът Бойко 

Борисов, министърът на 

регионалното развитие и 

благоустройството Ро-

сен Плевнелиев, министъ-

рът на културата Вежди 

Рашидов и редица други, 

които са съпричастни към 

тази благородна инициа-

тива. Инж. Йовчо Григо-

ров, председател на ОП 

на КСБ-Габрово ще бъде 

координатор на процеса 

по подписване на договора 

между община Дряново и 

КСБ. 

„Много лесно се рабо-

ти с хората от КСБ, за 

които дребни неща като 

къщата музей са важни 

до такава степен, че те 

се стремят максимално 

ефективно да разрешат 

проблемите, свързани с 

нея. И всеки с огромно удо-

волствие предлагаше по-

мощта си. В момента ние 

– КСБ и община Дряново, 

сме постигнали една пъл-

на и изчерпателна добро-

намереност в действията 

за получаване на крайния 

продукт, който съм сигу-

рен, че ще бъде уникален”. 

Музеят е публична об-

щинска собственост и е 

реализиран преди 40 годи-

ни по случай 170-годишни-

ната от рождението на 

майстор Кольо Фичето. 

Идеята за възстановя-

ването му възникна през 

есента на 2009 г. след 

разговор между един от 

най-сери-

озните ин-

веститори 

на  тери -

т о р и я т а 

на община 

Д р я н о в о 

-  Ю л и я н 

Георгиев, 

въ з лож и -

тел на ку-

рортно се-

лище „Геша 

Вю”, КСБ и 

община Дряново. 

„Убеден съм, че с тази 

инициатива на КСБ по-

ставихме началото на 

съвместната си дейност. 

Имаме много други забеле-

жителности, които спеш-

но се нуждаят от ремонт 

и възстановяване, и смя-

там, че това е първата 

крачка от един по-гранди-

озен проект. Такива са и 

уверенията от страна на 

Камарата”, обясни кме-

тът Николов.

КСБ ще възроди музей  
„Кольо Фичето”

Виолета Михайлова

Предстои 

основен ремонт 

на къщата музей 

в Дряново с 

безвъзмездната 

помощ на 

Камарата 

Председателят на КСБ – Симеон 
Пешов, заедно с кмета на община 

Дряново - д-р Иван Николов, при 
обсъждане на съвместната 

инициатива по ремонта на музей   
„Кольо Фичето“

Финансови преференции за членовете на  КСБ Половин век строително 
училище в Сливен

КСБ черпи опит от Кипър

Камарата на стро-

ителите в България и 

„Алианц Банк България” 

АД проведоха среща, на 

която представители на 

банката направиха пре-

зентация пред строите-

ли от бранша от цялата 

страна на видовете ус-

луги, които финансовата 

институция предлага. 

Срещата откри Венелин 

Терзиев, зам.-председател 

на КСБ, с думите: „Работа ще има. 

Ще продължи да ни има, защото без 

нас, строителите, светът не може 

да съществува. Но задачите, които 

имаме да решаваме, не са леки.” 

Дорчо Илчев, изпълнителен ди-

ректор на  дружеството, пред-

стави пред аудиторията условия и 

възможности за изпълнение на рам-

ково споразумение между банката 

и софийското представителство 

на КСБ. Директорът на дирекция 

„Техническо застраховане” - Желяз 

Мръчков, запозна гостите със спе-

циализираните продукти и с усло-

вията и възможнос-тите за изпъл-

нение  между банката и софийското 

представителство на КСБ.  Миро-

слав Семизов, зам. изп. директор на 

„Алианц България Живот”, разгледа 

задължителната застраховка „Тру-

дова злополука”. През декември 2009 

г. ОП на КСБ - София, сключи рамково 

споразумение с „Алианц Банк Бълга-

рия” АД за преференциално банково 

обслужване. 

Дорчо Илчев и Теменуга Ненова - представители 
на финансовата институция, заедно с Венелин 
Терзиев, зам.-председател на КСБ

Заместник-председателят на КСБ 

Венелин Терзиев и изпълнителният ди-

ректор на КСБ Иван Бойков бяха на 

работно посещение в Кипър. Целта 

на визитата е обмяна на опит в ор-

ганизирането на конгреса на Европей-

ската федерация на строителната 

индустрия (FIEC). През 2010 г. Кипър 

ще бъде домакин на проявата, а през 

следващата 2011-а домакинството 

на този изключително важен форум 

ще поеме Камарата на строителите 

в България. Българската делегация е 

разгледала отблизо подготовката и 

местата, къде ще се проведе събити-

ето. По време на посещението им г-н 

Терзиев и г-н Бойков са провели среща 

с президента на Кипърската федера-

ция на строителите OSEOK  - Сотоз 

Луиз. На нея са се обсъдили бъдещето 

сътрудничество между двете бран-

шови организации и организационни 

въпроси, свързани с провеждането на 

конгресите на FIEC през тази и след-

ващата година. FIEC е организация, 

която представлява интересите на 

33 национални федерации членки от 28 

страни. От 2008 г. Камарата на стро-

ителите в България е пълноправен член 

на FIEC.

Днес сливенската Професи-

онална гимназия по строител-

ство и геодезия „Арх. Г. Козаров” 

отбелязва 50 години от откри-

ването си. Проявите, посвете-

ни на патрона на училището, 

включват най-разнообразни 

състезания, конкурси и открити 

уроци. Тържествената програ-

ма завършва с награждаване на 

победителите от различните 

съревнования.

Директорът на професионал-

ната гимназия по строителство 

в Сливен - Александър Борисов, 

се стреми образователната 

институция да предлага на гим-

назистите си най-адекватно 

и приложимо образование, пре-

доставящо им възможност за 

успешна професионална реали-

зация. За постигане на това 
той подобрява механизма на 
сътрудничество с ОП на КСБ-
Сливен, и в частност с предсе-
дателя му Атанас Кошничаров. 
Акцентите са поставени върху 

възможностите за провеждане 

на учебни практики за учени-

ците на строителни обекти в 

реални условия, предоставени 

от сливенски фирми от бран-

ша. Добър пример за успешното 

партньорство с КСБ е и споделя-

нето на съвременни технологии 

чрез демонстрации и обучение 

от утвърдени фирми, както и 

обучението за актуализация, 

квалификация и преквалификация 

на заети лица. А по ОП „Разви-

тие на човешките ресурси” са 

реализирани и два проекта за 

придобиване на професионална 

квалификация. 

Сливенската професионална 

гимназия по строителство и ге-

одезия „Арх. Г. Козаров” е в тясно 

сътрудничество с УАСГ, от кой-

то безвъзмездно получава прило-

жен софтуер, активно използван 

от съвременните архитектурни, 

проектантски и геодезични фир-

мил В резултат на това учебно-

то заведение предоставя адек-

ватна подготовка за бъдещите 

студенти на университета, съ-

образена с новите технологии.

Благодарение инициатив-
ността и успешния менидж-
мънт на своя директор в гим-
назията са инвестирани над 
1 млн. лв. по програма ФАР и 
по Националната програма за 
модернизиране на професионал-
ното образование. Материал-

но-техническата база е изцяло 

обновена, като са организирани 

лаборатории, в които ученици-

те практикуват със съвременни 

технологии и пособия по различ-

ни проекти – национални и евро-

пейски.

Осъзнавайки приоритетите 

на държавата за усъвършенст-

ване и развитие на инфраструк-

турата и изграждането на авто-

магистрала „Тракия”, гимназията 

като единствен утвърден реги-

онален център за професионал-

но образование в областта на 

строителството актуализира 

подготовката на специалисти 

в областта на пътното строи-

телство. 

И не на последно място, за 

успешна реализация в бранша и 

конкурентоспособност на евро-

пейския и световен пазар на тру-

да е застъпено и обучението по 

чужди езици, информационни тех-

нологии и приложими софтуери, 

резултатът от което е доказан 

на международни и български 

състезания. 
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Фирми, работили на Ново село, агонизират 
пред неизбежността на фалита
Без плащане за тях поради неразрешен финансов проблем между заявител и изпълнител

Случващото се  на 

полигон Ново село бързо 

надмина границите на 

нормалното. Скандали не-

прекъснато съпътстват 

строежа на американска-

та военна база там. До 

края на миналата годи-

на 16 фирми работят на 

обекта в продължение на 

месеци. В техните смет-

ки обаче не постъпва нито 

лев. Неразрешеният фи-

нансов казус се крие в от-

ношенията между главния 

изпълнител Bilfinger Berger 

AG и българския им парт-

ньор – „Доломит М” ООД. 

И двете страни имат фи-

нансови претенции по до-

говора. Очевидно това е 

спор, който ще бъде реша-

ван в съда. Малките фир-

ми подизпълнители обаче 

нямат време да чакат. 

Нямат гаранции, нямат 

надежди.

Ето каква е дългата 

и подробна хронология на 

събитията, разказана ни 

на среща с ощетените 

фирми от Сливен, Ямбол и 

Бургас. На нея присъстват 

управителите на повече-

то такива фирми, сред 

които „РИОСС Билдинг” 

ООД, „Конструс” ООД, 

„Дан 92” ЕООД, „Георгиев 

инженеринг” АД.

След сключения дого-

вор за базата между Бъл-

гария и САЩ Американ-

ският инженерен корпус 

наема фирмата Bilfinger 

Berger, която да изпълни 

проекта. Това е една огро-

мна компания със солиден 

опит в такива строежи. 

Немците сключват дого-

вор с бургаската фирма 

„Доломит М”, управлявана 

от инж. Стамат Стама-

тов. По негови думи това 

е договор за консорциум, 

сключен по законите на 

кантон „Цюрих”. Подиз-

пълнителите сключват 

договор само с „Доломит 

М” и работата на обекта 

започва. Инфраструктура, 

механизация, груб строеж 

и електромонтажи анга-

жират 20 фирми, които 

със своя техника и ресурс, 

без никакви аванси започ-

ват да строят. Така до 

средата на декември ми-

налата година. Тогава в 

офисите на фирмите се 

получава писмо от „Доло-

мит М”, в което се обяс-

нява, че работата не може 

да продължи и че стро-

ителите нямат достъп 

до базата. Тук е първият 

парадокс. Достъпът до 

базата се контролира от 

ДАНС, която издава пропу-

ските. Списъци с имената 

на строителните работ-

ници са изготвени още 

преди да се започне рабо-

та. Оказва се, че разреше-

ние за достъп не е имало 

изобщо. Всички се питат 

поради каква причина нем-

ската фирма не е предала 

списъците на ДАНС. Или 

проблемът е някъде друга-

де. Къде?

В началото на годи-

ната се провежда среща 

на подизпълнителите с 

„Доломит М”, където бур-

гаската фирма излага сво-

ята гледна точка за случ-

ващото се. По думите на 

управителите на малките 

фирми в общи линии тя е 

следната: „От ноември 

Bilfinger Berger не е платил 

нищо на „Доломит М”, сле-

дователно и „Доломит М” 

не може да се разплати. 

Стаматов се заканва да 

наеме мощна адвокатска 

фирма, за да се бори с нем-

ците. Подизпълнителите 

искат да видят договора 

за консорциум, но според 

споразумение за конфиден-

циалност това няма как да 

стане. 

От „Доломит М” из-

насят справки, в които е 

описано, че на подизпълни-

телите са изплатени око-

ло 4 млн. евро. Да, обаче 

според фирмите сумата 

възлиза на не повече от 

1,4 милиона.

Оттам нататък за-

почва ходенето по мъките 

за 16 фирми подизпълните-

ли на полигон „Ново село”. 

Те държат да се направи 

тристранна среща меж-

ду тях, Bilfinger Berger и 

„Доломит М”. Такава се 

насрочва, а мястото е 

самият полигон. Пред-

ставители на ощетени-

те фирми, предвождани 

от Стамат Стаматов, 

са спрени от охраната с 

думите: „Немците ги няма, 

тръгнаха си преди няколко 

часа.” Все пак в базата 

има американски предста-

вители, които изслушват 

проблемите и обещават 

да вземат мерки. Таки-

ва все още не сме виде-

ли. Идва и полиция, която 

призовава строителите 

да напуснат. Така три-

странната среща, която 

е най-логичната стъпка в 

такава ситуация, трябва 

да почака.

Отчаяни и обезверени, 

фирмите заливат с писма 

всевъзможни институции 

- посолствата на Герма-

ния и САЩ, министри, 

ДАНС, прокуратура. Глас 

в пустиня... Позицията 

на подизпълнителите е: 

„Само едно нещо искаме. 

Някоя отговорна страна 

да каже: „Доломит М” не 

са коректни или Bilfinger 

Berger не са коректни.” 

Строителите не изключ-

ват възможността и две-

те страни да играят не по 

правилата. 

Преди няколко седмици 

в офиса на „Доломит М” се 

получава писмо от Bilfinger 

Berger. С него немската 

страна изключва бурга-

ската фирма от консор-

циума. Причините са две: 

спряната работа и разгла-

сени конфиденциални пара-

метри по договора. 

Немците пишат и 

до строителите. 

Благодарят им за 

свършената рабо-

та и усилията и ги 

канят да си прибе-

рат техниката от 

обекта. Назначен 

е нов изпълнител 

– фирмата „Агро 

груп”.

Bilfinger Berger 

предлага на фир-

мите работа, но 

при много по-ниски 

цени. Ако те се 

съгласят, в първа 

точка в договори-

те им трябва да е 

записано, че нямат никак-

ви финансови претенции 

за свършеното досега. 

На 5 март се състоя 

среща на немската стра-

на с ощетените фирми. 

Тя беше инициирана от 

областния управител на 

Сливен Марин Кавръков и 

беше строго конфиденци-

ална. Докато чакахме от-

вън, разбираме, че към мяс-

тото пътува и Стамат 

Стаматов от „Доломит 

М”. Може би моментът за 

съдбовната тристранна 

среща бе дошъл. Не така 

мислеха Дитер Шулц - про-

грамен координатор по 

проект „Ново село", Райнер 

Вайдерхаупт - търговски 

директор, и Димитър Къ-

нев от офертния отдел. 

Видимо недоволни от об-

виненията към тях, те 

напуснаха срещата. Ста-

матов пристигна малко 

по-късно заедно с проект-

мениджъра на „Доломит 

М” Николай Хаджиев. 

Консенсус  нямаше. 

Разговорът беше на висок 

тон, двустранното и по-

лярно тълкуване на справ-

ки и документи не доведе 

до нищо. 

В момента подизпъл-

нителите няма как да до-

кажат построеното от 

тях. Очевидно няма как 

да си вземат и парите за 

свършената работа. Де-

сетки работници са на 

улицата, а 16 стабилни 

фирми са пред фалит. Ви-

новниците за това не са 

ясни. Може би вината не е 

едностранна. „Доломит М” 

се закани да съди Bilfinger 

Berger. Подобна закана от-

прави и немската страна. 

Може би правдата ще въз-

тържествува след месеци, 

години. Тогава обаче ще е 

късно за тези 16 фирми, 

които построиха основи-

те на военната база. 

Продължаваме да тър-

сим отговор на следните 

въпроси. Защо след като 

са свършили работата, 

на подизпълнителите не 

е платено? Какво е акту-

вал „Доломит М” ООД пред 

Bilfinger Berger като свър-

шено, като се има предвид, 

че немците заявяват, че 

всичко извършено е ак-

тувано и разплатено? Не 

следва ли да се извърши 

цялостна про-

верка на обекта, 

един вид инвен-

таризация, с ог-

лед на факта, че 

консорциумът 

е разтрогнат и 

има нов парт-

ньор в лицето 

на „Агро груп”, 

който иска да 

започне работа 

начисто, с нови 

фирми? Кой ще 

даде адекватно 

и компетентно 

обяснение  на 

фирмите относно пла-

щания, машините, съоръ-

женията и материалите 

им за десетки и стотици 

хиляди левове, които са на 

обекта и в момента? И не 

на последно място – кой и 

как ще защити интереса 

на 16 български фирми, 

предвид ожесточения кон-

фликт, в който са се озо-

вали не по своя вина. 

Красимир Кирев 

Управителите на фирмите подизпълнители са в позиция на изчакване и единственото, което им остава, е да се срещнат и да 
бистрят бъдещето на фалиращите си фирми

Представители на немската фирма Bilfinger Berger седнаха на 
една маса с ощетените фирми по инициатива на областния 
управител на Сливен - Марин Кавръков
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Лиляна Павлова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството:

Липсва орган за координация 
на енергийната ефективност 

„Панелните сгради у 

нас са в много лошо състо-

яние. Наясно сме с пробле-

мите, които съществуват 

в тази област – не само 

с нормативните актове, 

голяма част от които не 

са съгласувани помежду 

си. Липсва единен орган, 

който да координира и да 

прилага политиките за 

енергийна ефективност. 

Сериозни трудности има 

и с приложението на За-

кона за управление на 

етажната собственост 

(ЗУЕС).” Това каза зам.-

министърът на регио-

налното развитие и бла-

гоустройството Лиляна 

Павлова, която взе учас-

тие в конференция по ус-

тойчиво строителство и 

енергийна ефективност, 

провела се в рамките на 

Българската строителна 

седмица. В дискусията 

участваха представите-

ли на законодателната и 

изпълнителната власт, на 

различни неправителстве-

ни организации и специа-

листи, занимаващи се с 

тези проблеми. Камарата 

на строителите в Бъл-

гария беше представена 

на събитието от Хрис-

то Христов, експерт по 

енергийна ефективност в 

секция „Енергийна инфра-

структура” на КСБ. Спо-

ред него законите, които 

регламентират тази ма-

терия, са добри, но пробле-

ми създава подзаконовата 

уредба. Христов визира 

по-конкретно наредбата, 

регламентираща реда и 

начина за осигуряване на 

средства за общините, 

сключили т.нар. ЕСКО до-

говори, или договори с га-

рантиран резултат, при 

които инвестицията се 

изплаща от икономиите. 

„Тази наредба регламен-

тира точно обратното на 

това, което постановява 

законът. Недомислените 

текстове в нея спъват 

целия процес. Необходима 

е синхронизация на българ-

ското законодателство в 

областта на енергийната 

ефективност”, заяви той 

за в. „Строител”. По думи-

те му 

ЕСКО договорите са 
единственият действащ 
и доказано успешен 
механизъм на публично-
частното партньорство.

 „У нас има близо 16 

млн. кв. м разгъната за-

строена площ държавни 

и общински сгради, които 

се нуждаят от обновява-

не. Това означава, че дър-

жавата трябва да похарчи 

3 млрд. и 200 млн. лв. Чрез 

договорите с гарантиран 

резултат тя може да по-

стигне този резултат 

тук и сега”, категоричен е 

експертът. Той окачестви 

това като „изключително 

полезно за строителния 

бизнес.” „Ползата ще е 

за всички – фирмите ще 

имат работа, държавата 

ще изпълни задължения-

та си пред Европейската 

общност, сградният фонд 

ще бъде саниран”, подчер-

та Христо Христов. 

Досега единствени-

ят опит в реновирането 

на сгради у нас е по про-

ект „Демонстрационно 

обновяване на многофа-

милни жилищни сгради” 

по Програмата на ООН за 

развитие и на МРРБ. Ре-

зултатите от него не са 

особено значими, изцяло 

обновени са единствено 

27 сгради. Според Цвета 

Наньова, програмен мени-

джър на проекта, основ-

ните пречки пред този 

процес са няколко: липсата 

на традиция в поддръжка-

та на многофамилната 

собственост, както и на 

институцията „професи-

онален мениджър”. 

„Принципите на на-

шия проект трябва 

да се запазят и в 

бъдеще. Необходи-

мо е да се осигури 

професионална по-

мощ на етажната 

собственост, защо-

то санирането не 

е еднократен акт, 

необходима е и пос-

ледваща поддръжка”, 

сподели тя. 

Зам.- министър 

Павлова припомни, 

че през тази година 

вече са обявени две 

от най-големите 

схеми за енергийна 

ефективност по ОП 

„Регионално разви-

тие”, които са насочени 

към училищата и дет-

ските градини, общинска 

собственост. Обявена е 

и друга покана на обща 

стойност 147 млн. лева 

за подаване на проекти за 

обновяване на държавните 

болници към Министер-

ството на здравеопазване-

то. През юни-юли предстои 

да бъде обявена и мярка за 

финансиране на проекти на 

общински болници за дос-

тавка на високотехноло-

гично медицинско оборуд-

ване и ремонтни дейности, 

които включват и мерки за 

енергийна ефективност, 

по която са отделени 140 

млн. лв. По думите й 

от следващата година 
ще бъде възможно 
и финансиране на 
енергоефективни проекти 
за частни жилища по 
линия на оперативната 
програма.

За тази цел са предви-

дени 100 млн. лв. С тях ще 

се финансира обаче сани-

рането само на общите 

части и подмяната на 

хоризонтални щрангове, 

а отделните собствени-

ци ще трябва да поемат 

обновяването на жилища-

та си.

По  темата за  фи -

нансирането на енерго-

ефективните проекти 

отношение взе Борисла-

ва Габровска – предста-

вител на Европейската 

банка за възстановяване 

и развитие (ЕБВР), която 

разказа за дейността на 

банката в тази област. 

Тя е в няколко посоки и 

една от тях е прякото 

финансиране на проекти, 

които имат такъв еле-

мент. „При разглеждане 

на два идентични проек-

та надделява този, който 

може да допринесе повече 

в тази сфера. Разработи-

ли сме и кредитни линии, 

които се предоставят 

чрез търговските бан-

ки в страната. Работим 

и в посока на директно 

финансиране на ЕСКО 

проекти. В тях има голям 

потенциал, тъй като те 

се изплащат от спестя-

ванията”, обясни тя. Въз-

можности за финансира-

не представи и Димитър 

Дуков – изпълнителен ди-

ректор на фонд „Енергий-

на ефективност”. „Освен 

нисколихвените кредити, 

които фондът отпуска за 

проекти в областта на 

енергийната ефектив-

ност, той предоставя и 

мостово финансиране по 

оперативните програми”, 

обясни Дуков. 

Участващите в диску-

сията се обединиха около 

становището, че липсва 

синхронизация между нор-

мативните актове, които 

регламентират устой-

чивото строителство, 

и енергийната ефектив-

ност. „Има противоречия 

между ЗУТ и Закона за 

енергийната ефектив-

ност, както и между на-

редба 5 към ЗУТ и самия 

ЗУТ. Едно от нещата, кои-

то пречат, е контролът”, 

заяви Таско Ерменков, из-

пълнителен директор на 

агенцията по енергийна 

ефективност. Според инж. 

Стефан Кенарев, предсе-

дател на УС на Камарата 

на инженерите в инвес-

тиционното проектиране, 

на обекта трябва да има 

един главен проектант, 

който носи отговорност, 

и контролът трябва да се 

осъществява от една ин-

ституция. 

Друг проблем, който 

обсъдиха на конференция-

та, беше свързан с липса-

та на стимули за мерки за 

енергийна ефективност 

по Закона за обществе-

ните поръчки. „Оценката 

на обществените поръч-

ки става или по крите-

рии „най-ниска цена”, или 

„икономически най-изгод-

на оферта”, но и в двата 

случая не се взема предвид 

като изискване енергийна-

та ефективност. Трябва 

да се дават допълнител-

но точки, когато се пред-

лагат такива решения”, 

заяви Таско Ерменков. По 

думите на инж. Стефан 

Кенарев 

санирането на сградите 
и привеждането им в 
нормално състояние не 
трябва да е грижа само на 
собствениците.

„Един автомобил, кой-

то не е изправен, се спира 

от движение. Една сграда, 

която не отговаря на из-

искванията, независимо 

от собствеността, би 

трябвало да се опразни, 

за да не бъде опасна”, ка-

тегоричен е той. „Ако ос-

тавим на собствениците 

да избират техническите 

решения и прилагането 

на интегрирани решения, 

те ще предпочетат най-

евтиното решение. Тук е 

мястото и ролята на дър-

жавата – да финансира не 

само общите части, но и 

използването на по-ефек-

тивни горивни инстала-

ции, с което енергийната 

ефективност ще се пови-

ши от 7 до 10%”, добави Ге-

орги Базаджиев, началник 

отдел „Енергийна ефек-

тивност” в „Овергаз Инк”, 

който също взе участие 

във форума. 

Предстои да се съз-

даде регистър на техни-

ческите паспорти, за да 

могат институцийте, 

които управляват проце-

са – МРРБ и общините, 

да имат представа какво 

е състоянието на сгради-

те, при това не само по 

отношение на енергий-

ната ефективност. Тези 

въпроси не бива да се пов-

дигат само когато стане 

земетресение или когато 

падне асансьор, обобщи в 

заключение инж. Стефан 

Кенарев.

Мариана Корчакова

Снимки Камен Влахов

Лиляна Павлова, зам.-министър на регионалното развитие и 
благоустройството

Христо Христов, експерт по енергийна ефективност в секция 
„Енергийна инфраструктура” на КСБ
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ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ” - МЕДИЕН ПАРТНЬОР 

За седми път екипът 

на „Баумит България ” 

ЕООД проведе конкурса 

„Фасада на годината”. 

След детайлно разглеж-

дане на всички 110 обек-

та, одобрени за учас-

тие, компетентно жури 

с председател арх. Лило 

Попов – член на Управи-

телния съвет на Съюза 

на архитектите в Бълга-

рия, и членове инж. Иван 

Бойков – изпълнителен 

директор на Камарата 

на строителите в Бълга-

рия и член на Съвета на 

директорите на вестник 

„Строител“, доц. Недялко 

Бончев – декан на Архи-

тектурни я  факултет 

при УАСГ, Венелина Гоче-

ва – главен редактор на 

вестник „24 часа”, и уп-

равителят на „Баумит 

България” - Николай Бъч-

варов, отличи най-заслу-

жилите.

Арена на награждава-

нето беше Зала 3 на НДК, 

която се оказа тясна, за 

да побере всички гости и 

зрители. Организацията 

на мероприятието беше 

стилна и блестяща. 

Приятното излъчва-

не на водещата Силвия 

Лулчева, добре подбра-

ното осветление и изра-

зителният мултимедиен 

бекграунд направиха за-

лата уютна и приятна. 

Като основен символ на 

церемонията бе избрана 

пеперудата, нежен из-

разител на свободата и 

красотата – две опреде-

ления, пряко свързани с 

модерната архитектура 

и строителство, чийто 

манифест беше цялата 

галавечер. 

Церемонията беше 

стегната и разнообраз-

на. В единен творчески 

з а м исъ л  н а  с п е к т а -

къла организаторите 

грабнаха публиката с 

финото преливане на 

официалната част с ар-

тистичното участие. 

Тази ефектно осъщест-

вена симбиоза накара 

гостите да  загубят 

представа за времето.

„Административни 

и обществени сгради и 

хотели – ново строител-

ство” беше категория-

та, с която 

бе  дадено 

началото . 

П р е д ш е -

ствана от 

зашеметя-

ващ танц 

н а  б я л а 

п е п е р уд а , 

наградата 

отиде към 

м о р с к и я 

бряг. В сил-

ната  кон -

к у р е н ц и я 

на  модер -

ни  бизнес 

центрове, 

и з и с к а н и 

х о т е л и  и 

ч у д е с н и 

а д м и н и -

стративни 

сгради най-

в п е ч а т -

ляваща за 

журито се оказа офис 

сграда в Бургас. Съчета-

ла изяществото на свет-

лите цветове и семпли-

те форми, получила уюта 

на „Баумит” - интегри-

рана топлоизолационна 

система с крайно покри-

тие нанопор мазилка и 

боя, това произведение 

на изкуството, дело на 

арх. Илка Дишлиева, за-

служено отвя конкурен-

цията и взе Кристалния 

куб на „Баумит” за инвес-

титор и заявител „Ти Ви 

хотел” ООД. Изпълнител 

на обекта е „СМК Мон-

тажи” АД.

Втора  н а г рада  б е 

връчена на Бизнес цен-

тър Платинум Плаза, 

София. Обектът е про-

ектиран от „ЛП Консулт” 

ООД, арх. Атанас Панов 

и арх. Радослав Иванов, 

изпълнител и заявител 

е „Станилов” ЕООД. Ин-

веститор – „България 

Платинум Груп ”  ООД . 

Третата награда в тази 

категори я  остана  за 

„Информационен център 

за техническо обслужва-

не на граждани в община 

Павликени”. Модерното 

съоръжение е проектира-

но от арх. Румяна Брай-

кова. Изпълнител и зая-

вител е „Росица-99” АД, 

а инвеститор - община 

Павликени.

Отличените в тази 

категория бяха награде-

ни от инж. Иван Бойков, 

изп. директор на Кама-

рата на строителите в 

България и член на жури-

то. Под аплодисментите 

на присъстващите на-

градените получиха спе-

циалния кристален куб на 

„Баумит”, развълнувано 

благодариха на инвес-

титорите за доверието 

към тях и изтъкнаха ка-

чеството на материали-

те на „Баумит”.

След това директно 

от „сцената на МТV“, 

както я представи воде-

щата, на сцената 

и з ле з е  м л адат а 

българска изпъл-

нителка Криста, 

която взриви пуб-

ликата с новия си 

хит „Това,  което 

искаш”. 

Хубава песен, 

красива артистка 

и атрактивен ба-

лет, съставен от 

мъже, облечени в 

бели работни га-

щеризони на „Бау-

мит”, предизвикаха 

аплодисментите 

на гостите.

Б ъ р з о  д о й д е 

времето и за след-

ващата категория 

„Фасада на годината 2009” 
110 обекта в 4 категории се конкурираха за почетния приз на „Баумит”Красимир Кирев

Конкурсът 

„Фасада на 

годината” оценява 

сградите, в които 

творчеството 

на архитекта 

намира адекватно 

съчетание с 

качествените 

материали, 

получавайки 

стойностен и 

модерен продукт, 

който намира своя 

израз в уют, визия 

и устойчивост.

В изпълнението 

на фасадата 

на участващия 

обект трябва 

да са използвани 

материали, 

топлоизолационни 

системи или 

мазилкови системи 

на „ Баумит". 

Наградите са 

почетният 

кристален куб на 

„Баумит”, грамоти 

и чекове за 1500 

лв. за победителя, 

1000 лв. за втора 

и 500 лв. за 

трета награда. 

Специалната 

награда на „Баумит 

България”  

е от 1000 лв.

Организатор на 

конкурса e „Баумит 

България” ЕООД, 

а съорганизатори 

са Камарата на 

строителите в 

България, Съюзът 

на архитектите 

в България и 

Университетът 

по архитектура, 

строителство и 

геодезия.

Официални 

медийни партньори 

на конкурса са в. 

„Строител”  

и в „24 часа” 

В категория „Административни и обществени сгради и 
хотели – ново строителство”  спечели обект „Офис сграда“, 
гр. Бургас, ул. Александровска №12

В категория „Еднофамилни къщи – ново и възстановително 
строителство” награда получи обект „Gentle House“, София, 
ул. Димитър Димитров №4

Николай Бъчваров – управител на 
„Баумит България”: Вървим напред по пътя на 
иновациите и модерното мислене

„Радвам се, че в голямата Зала 3 на НДК има 
дори правостоящи зрители. Щастлив съм, че за 
втора поредна година безпристрастното мнение 
на журито съвпадна с това на студентите. Това 
показва за пореден път, че „Баумит” работи в пра-
вилната посока, в тон със съвременните тенден-
ции. Иновациите и модерното мислене са заложени 
в нашата политика. Ще продължим да работим по 
този начин, като ще разчитаме все повече и на 
амбициозни и мотивирани студенти. Важно за нас 
е, че връзката ни със съвременното иновативно 
мислене е много тясна.”

Красимир Бузов от фирма „АКВА 3“ ООД получи 
почетна грамота и парична награда за второ 
място в категория „Жилищни сгради – ново 
строителство”



– „Възстано-

вително стро-

ителство”. По-

бедителят е 

офис сградата 

на Застрахо-

вателно акци-

онерно друже-

ство „Енергия” 

в София. Наме-

сата на арх. 

Сийя Тилкова, 

заедно  с  из -

пълнителя за-

явител „Луксбилд инже-

неринг” ООД, очевидно 

е дала на сградата нов 

блясък и повече комфорт. 

Съдейки по ръкопляскани-

ята и усмивките в публи-

ката, призът определено 

е заслужен. Управителят 

на фирмата инж. Петьо 

Петров бе на събитие-

то и получи своята на-

града, а инвеститорите 

от ЗАД „Енергия” могат 

да са щастливи, че ос-

вен един хубав дом вече 

имат и едно прекрасно и 

очарователно място след 

приложението на проду-

ктите на „Баумит”.

Втора и трета на-

града в тази категория 

също заслужават внима-

ние и шумни аплодисмен-

ти. Подгласник на „Лукс-

билд инженеринг” стана 

фирмата „Биляна 200” 

ООД, която е изпълни-

тел и заявител на адми-

нистративна сграда в гр. 

София. Проектът е дело 

на „Болкан Инвестмънт 

Груп” и арх. Анна Невро-

копска.

Трето място бе от-

редено на сградата на 

община Павликени с из-

пълнител  и  заявител 

„Стройгаз” ООД. 

В паузата преди наг-

раждаването в следва-

щата категория зрите-

лите в залата видяха 

хумористичен филм за 

приложното изкуство па-

чуърк и приложението му 

по нашенските географ-

ски ширини. В оригинал-

ната си същност това 

е творчество, при кое-

то от пъстри парчета 

плат се ушива престил-

ка, покривка или посте-

ля. В България обаче сме 

свидетели на странна 

разновидност – „фасаден 

пачуърк”. На мониторите 

излизаха една след друга 

забавни снимки, изобра-

зяващи най-често наша-

рени с мазилка панелни 

блокове. Свикнали с та-

кава гледка и схванали 

иронията на филмчето, 

зрителите се наслаж-

даваха и аплодираха на-

ходчивата режисьорска 

идея.

22 обекта се сърев-

новаваха в категорията 

„Еднофамилни къщи”. На-

градата на победителя 

връчи арх.  Тодор Аба-

джиев, миналогодишен 

носител на кристалния 

куб .  Този  година сла-

вата беше за архите-

ктурния шедьовър Gentle 

House, гр. София, дело 

на М.И.Н.Т. ЕООД, и арх. 

Атанас Панов. Приза по-

лучи Христо Стефанов, 

управител на фирмата, 

която е едновременно 

заявител, инвеститор и 

изпълнител на обекта. 

Това е една нестандарт-

на постройка, получила 

модерния си облик и не-

жен уют от деликатни 

цветове, чиста линия и 

интегрирана топлоизо-

лационна система „Бау-

мит”. Тази сграда заслу-

жи още една награда по 

време на церемонията 

- отличието „Фасада на 

студента 2009”. Събра-

ли най-много гласове от 

студентите от УАСГ, 

създателите на Gentle 

House София бяха щаст-

ливи, определяйки награ-

дата като най-ценната и 

важната от всички. Те я 

получиха от арх. Пламен 

Братков.

Журито отреди слава 

и за още две ед-

нофамилни къщи. 

Трета награда в 

категорията по-

лучи обект в Пле-

вен. Сградата е дело на 

арх. Иво Петров, а из-

пълнител и заявител е 

„ГИМ строй” ООД. Втора 

награда пък остана за 

еднофамилна жилищна 

сграда в гр. Баня. Инвес-

титор и заявител е Иван 

Нанев, а проектант арх. 

Ирина Садкова. Награди-

те на тези два обекта 

бяха връчени от доц. д-р 

арх. Недялко Бончев.

Категория „Жилищни 

сгради – ново строител-

ство”, също както в ми-

нали издания на конкурса, 

беше най-оспорваната. В 

борба за почетния куб на 

„Баумит” се включиха 54 

фасади, изпълнени през 

2009 г. След задълбочени 

дискусии затрудненото 

жури все пак отличи при-

зовата тройка. На сце-

ната се качи арх. Лило 

Попов – председател на 

журито и член на Управи-

телния съвет на Съюза 

на архитектите в Бъл-

гария. Той обяви победи-

телите. Първа награда 

получи жилищен комплекс 

„Верту”, гр. София. След 

като взе приза в кате-

горията „Еднофамилни 

къщи”, изпълнителят и 

заявител М.И.Н.Т. ЕООД 

се оказа притежател на 

втори кристален куб. Из-

ключително щастлив от 

поредната награда бе уп-

равителят Христо Сте-

фанов. Зад този проект 

стоят още проектан-

тите от „Елит студио” 

ООД, арх. Калин Диков и 

арх. Андрей Арнаудов.

След добре премере-

на пауза за още музика, 

танци и забавни шеги от 

водещата стана ясно, 

че за трета поредна го-

дина „Баумит” учредява 

стипендии за изявени 

студенти от УАСГ. Под 

възторга на зрителите 

и бурните аплодисменти 

на студентите на це-

ремонията бяха обявени 

имената на тазгодишни-

те 11 щастливци.

Остана лото  беше 

блясък, вино и нежно пи-

ано. След церемонията 

гостите се 

насладиха на 

с п е ц и а л н о 

организира-

ния Баумит 

пиано бар. 

С т р о -

ители,  ар -

х и т е к т и , 

гости и сту-

денти сво-

бодно  раз -

говаряха на 

чаша вино, 

в ъ з б у д е н о 

обсъждайки 

наградите, 

тенденции-

те и съвременната бъл-

гарска архитектура като 

цяло. И отново хубава му-

зика, усмивки и радост... 

до след полунощ.
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НА СЪБИТИЕТО

Програма за саниране отличена със специален приз

На церемонията „Фасада на годината 2009” беше 
връчена и една специална награда. Тя е за Програмата на 
демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни 
сгради „Обновен дом”. Определяна е като програма с из-
ключително голяма обществена значимост за подобря-
ване на жизнената среда на населението в България. В 
тазгодишния конкурс „Фасада на годината” участват 5 
санирани по проекта многофамилни жилищни сгради. Ин-
веститори на санирането са ПРООН, Министерството 
на регионалното развитие и благоустройството и обосо-
бени етажни собствености.

Призът беше връчен от Николай Бъчваров – управи-
тел на „Баумит България” и член на журито. Той заяви: „На 
всички ни е ясно, че топлоизолирането на сгради е жиз-
неноважно за България. Още по-важно е този процес да 
се извър-шва прецизно, по установени норми и правила. 
Топлоизолирането не представлява проста строителна 
дейност, чиято единствена цел е да се пести енергия. То е 
процес, съчетаващ в себе си естетика и опазване на окол-
ната среда. В него задължително трябва да присъс-тват 
всички специалисти от производителите на сертифици-
рани системи, консултанти, архитекти до строители и 
инвеститори. Ние смятаме, че нашето общество е узря-
ло за това и целенасочената политика на цялата строи-
телна гилдия ще даде бързо своите плодове. Това беше 
причината журито да определи тази специална награда.”

Кристалния куб на „Баумит” получи Татяна Стоянова, 
ръководител на проекта. Тя беше изключително развълну-
вана и щастлива от полученото отличие: „Благодаря на 
журито за оценката, която дава на този хубав проект. Ис-
кам да благодаря на нашите партньори, които инициираха 
проекта през 2007 г. Това са МРРБ и Програмата на ООН 
за развитие. Не на последно място искам да благодаря на 
собствениците на жилищни сгради, които повярваха на 
проекта, преодоляха съмненията си и се включиха в сани-
рането на собствените си сгради.” 

В категория „Жилищно строителство” журито присъди на 
обект „Жилищен комплекс „Верту”, гр. София, м. Витоша ВЕЦ 
Симеоново, ул. Константин Петканов №21

В категория „Възстановително строителство” бе отличена 
фасадата на обект „Офис сграда на ЗАД Енергия“, гр. София, 
бул. Ал. Дондуков №33

в един спектакъл за живота  
на цветовете и за цвета на живота

Снимки Камен Влахов

Инж. Георги Станилов, управител на фирма „Станилов“ ЕООД, получи 
втора награда в категория „Административни и обществени сгради и 
хотели – ново строителство” от инж. Иван Бойков – изп. директор на 
КСБ и член на Съвета на директорите на в. „Строител“

Кристалният куб отиде при  Христо Стефанов, управител на фирма 
„М.И.Н.Т.“ ООД, в категория „Еднофамилни къщи” и в гласуването 
„Фасада на студента“. Тодор Абаджиев – миналогодишен носител на 
приза, връчи наградата
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Ако бъдат изпълнени 

исканията за по-голямо 

разпускане на бюджета 

и увеличаване на раз-

ходите, има опасност 

България да тръгне по 

пътя на Гърция и да из-

падне във втора, много 

по-дълбока икономическа 

криза. Това смятат ико-

номистите от групата 

Macro Watch, инициатива 

на институт „Отворено 

общество”. По думите 

им става ясно,  че от 

началото на годината 

бюджетният дефицит 

значително се е повишил 

и държавата трябва да 

намали своите разходи 

и да избягва дефицити, 

защото иначе може да 

попаднем в негативна 

спирала като южната 

ни съседка. Те коменти-

раха, че е необходимо 

реформите в публичния 

сектор,  пенсионната 

система,  здравеопаз-

ването и администра-

цията да продължат. 

Според тях спирането 

на тези реформи е при-

теснително, защото те 

не просто спират, а се 

върви към допълнител-

но увеличение на тези и 

без това високи и тежа-

щи на бюджета разходи. 

Експертите казаха още, 

че въпреки твърдения-

та, че бюджет 2010 е 

рестриктивен, той на 

практика е най-големи-

ят държавен бюджет в 

историята, надминавай-

ки предкризисните фи-

нансови нива от 2007 и 

2008 г. Те подчертаха, че 

държавата не поема своя 

дял от приспособяване-

то към икономическата 

криза като така цялата 

тежест пада върху биз-

неса и частния сектор. В 

частния сектор на ико-

номиката оборотите са 

паднали значително, до-

като държавният сектор 

продължава да харчи все 

повече, споделиха ико-

номистите. Според тях 

увеличаването на обла-

гането на труда би има-

ло отрицателен ефект 

върху икономиката и би 

довело до създаване на 

по-висока и продължи-

телна безработица, тъй 

като ще се натовари па-

зарът на труда. За при-

мер бе дадена масовата 

практика в други страни, 

където по време на криза 

не се вдига облагането 

на труда, а дори се нама-

лява, тъй като така се 

стимулира създаването 

на нови работни места. 

Експертите посочи-

ха и подобряването на 

бизнес средата като 

належаща мярка за при-

вличането на повече ин-

вестиции. Според тях 

са необходими и допъл-

нителни усилия за при-

съединяването ни към 

финансовия механизъм 

ERM II.

Държавата е платила 

650 млн. лв. на бизнеса през 

февруари, коментира пре-

миерът Бойко Борисов на 

пресконференция, дадена 

в Министерския съвет. По 

думите му стана ясно, че 

предстоят да бъдат плате-

ни още 250 млн. лв. Борисов 

каза относно упреците на 

бизнеса към правителство-

то, че не се издължава по 

сключени договори: „Ние не 

сме виновни, че са ви под-

вели да сключите договори, 

за които няма гарантирано 

финансиране, но така или 

иначе ние ги плащаме.”

Macro Watch: Държавата не поема своя дял от приспособяването към кризата

650 млн. лв. е 

разплатила 

държавата

Премиерът Бойко Бори-

сов посети строителната 

площадка на АЕЦ „Белене” и 

каза, че ще сезира главния 

прокурор за състоянието 

на проекта. Министър-

председателят бе придру-

жен от министъра на ико-

номиката, енергетиката 

и туризма Трайчо Трайков 

и изпълнителния директор 

на НЕК Красимир Първанов. 

Борисов коментира, че има 

подробен доклад от ДАНС, 

описващ всички наруше-

ния, който ще представи 

на прокуратурата с молба 

за много детайлна провер-

ка. Имаме добри специали-

сти в Козлодуй, които мо-

гат да дойдат и да дадат 

експертна оценка за това 

кое колко струва. От тук 

са изтекли милиарди, каза 

той. На мястото, където 

се строй блок 1 на атомна-

та централа, има езеро, за 

което според премиера са 

похарчени 800 млн. лв. 

„Ако днес спрем строи-

телството, това е езеро-

то, което ще ползваме за 

шараните, които някои ми-

слят, че сме българската 

нация”, посочи Борисов.

Той сподели, че това е 

завещало предишното пра-

вителство по най-важния 

енергиен проект в Бълга-

рия. Борисов каза, че от 

2005 г. до момента дър-

жавата е похарчила 1,2 

млрд. лв. по проекта. Част 

от тези пари са в скрап, 

в тоновете изкривен и 

ръждясал метал, които ле-

жат встрани от пътя към 

площадката. Премиерът 

добави, че занапред има 

два варианта за дейст-

вие. Единият е да се спре 

работата, като така Бъл-

гария ще загуби 200 млн. 

лв. предварително плате-

ни пари за оборудването 

на двата реактора, плюс 

остатъка от сумата по 

тази поръчка, която е в 

размер на 1,1 млрд. лв. Ако 

се спре работата, ще бъ-

дат безвъзвратно изгубени 

и 500 млн. лв. главница по 

кредита, който правител-

ството е изтеглил. Втори-

ят вариант е да се търси 

стратегически партньор, 

като Борисов сподели, че 

вече се водят разговори с 

такива в Европа и до някол-

ко седмици се очаква отго-

вор. Не бе коментирано кои 

и откъде са евентуалните 

инвеститори. Министър-

председателят добави, че 

само възнаграждението 

на консултанта по проек-

та е в размер на 1 млрд. 

лв. ,Дали ще бъде подновен 

договорът на „Атомстрой-

експорт”, който изтича в 

края на този месец, тепър-

ва ще се решава. За прие-

мането на руски пари пре-

миерът сподели, че това е 

възможно само ако имаме 

големи фирми, които да ни 

гарантират стратегиче-

ски инвеститор. „Няма да 

загробя 2 млрд. лв. на бъл-

гарския данъкоплатец”, ко-

ментира той. Относно за-

питване дали площадката 

може да бъде ползвана за 

друго премиерът отгово-

ри, че тя е много ценна за 

това, че е получила всички 

разрешения от Европейска-

та комисия за строеж на 

атомна електроцентрала 

върху нея. 

Изпълнителният ди-

ректор на НЕК Красимир 

Първанов обясни, че оборуд-

ването, което е било заку-

пено за предишния проект 

на АЕЦ-а, руската страна 

има право да си го вземе 

и да го приложи при други 

проекти. Експерт от ком-

панията каза, че стойност-

та на оборудването по до-

говор е около 130-140 млн. 

евро. Първанов сподели, че 

сегашната му стойност 

е под въпрос, защото то е 

било доставяно в периода 

1981-1995 г. Специалисти 

коментираха, че оборудва-

нето подлежи на преоценка 

на база качествата, които 

притежава, и след това ще 

бъде изчислена сегашната 

му стойност. Изпълнител-

ният директор на НЕК каза 

още, че според него поне 

50% от стойността му ще 

бъде изгубена.

Премиерът дава  
АЕЦ „Белене“ на прокуратурата  

Пламен Блесков

Вестник 

„Строител“ 

ще участва на 

специализираното 

изложение 

СТРОЙКО със 

собствен щанд 

№403
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Предлагат отмяна  
на пълното съгласие за 
сдружения по ЗУЕС

Одитният доклад за пътната агенция 
– на прокуратурата

21 присъди за измами с европари ВСС да докаже своята независимост

Изискването за 100% съгласие 

по Закона за управление на ет-

ажната собственост (ЗУЕС) от-

носно сдружаването за целите на 

енергийната ефективност ще се 

превърне в сериозна пречка за осъ-

ществяването на такива проекти. 

Около това становище се обеди-

ниха участниците в конференци-

ята по устойчиво строителство 

и енергийна ефективност, прове-

ла се в рамките на Българската 

строителна седмица. Обсъжда се 

промяна в ЗУЕС, така че да се даде 

възможност на по-инициативните 

в сградата да сформират сдруже-

ние и да инициират саниране, без 

да се нарушават правата на оста-

налите. Идеята е този процент да 

бъде намален. „Трябва да се търси 

решение за това кой ще усвоява 

средствата за саниране на част-

ните сгради - дали това да са тези 

сдружения, или да се търси нов 

модел, при който общините да ре-

гистрират сградите, които имат 

нужда от саниране, да се правят 

годишни програми и да е ясно кога 

дадена сграда ще бъде обновена. 

Самите сдружения много трудно 

биха се справили с подготовката, 

осъществяването и отчитането 

на проектите”, коментира Нико-

лай Пехливанов, зам.-председател 

на парламентарната комисия по 

регионална политика и местно са-

моуправление. 

Мариана Корчакова

Ще сме безкомпромисни и срещу хората, които сега са на власт, закани се премиерът

Премиерът Бойко Борисов:

Заменките на гори са брилянтен 
пример за корупция 
От стр 1 

Борисов окачестви за-

менките на гори като „бри-

лянтен пример за висша 

степен на корупция у нас, в 

която участват правител-

ство, парламент и местна 

власт”. „Приемат се закони, 

които обслужват интереси-

те на група граждани. В съ-

щото време ОЛАФ и Брюк-

сел ни питат защо нещо, 

което струва поне 200-300 

евро на кв. м, се продава за 

4–8 лв.”, заяви той. Като 

изключително фрапиращ 

случай Борисов посочи и 

един път, дълъг 22 км и фак-

туриран за 222 млн. лв. „По 

наши изчисления магистра-

лата до Бургас трябва да е 

приблизително 300 млн. лв., 

не скри възмущението си 

премиерът и се закани, че 

няма да има компромиси и 

срещу хората, които сега 

са на власт.

На конференцията при-

съства и американският 

посланик у нас Н.Пр. 

Д жеймс Уорлик, 

който окачестви 

като „смели” уси-

лията, които Бъл-

гария полага в бор-

бата с корупцията 

и организираната 

престъпност, но 

подчерта, че рабо-

тата все още не 

е приключила. По 

думите му след-

ствието и прокура-

турата трябва да 

осигурят доказа-

телствата, които 

да издържат в съда, 

а съдебната власт - да по-

еме своята отговорност и 

да постанови осъдителни 

присъди за виновните. „Ние, 

американците, не сме тук, 

защото сме се справили с 

тези явления”, заяви той и 

посочи, че в САЩ са повдиг-

нати 44 обвинения срещу 

висши служители. „Посла-

нието към българския народ 

е ясно – дните на безнака-

заност приключиха. Трябва 

да се осъдят всички, които 

нарушават правилата, и да 

се даде път на честните 

и почтени хора, които са 

мнозинство”, каза още Уор-

лик.

Конференцията беше 

открита от д-р Джон 

Роуз, директор на центъра 

„Джордж Маршал”, който 

очерта основните цели на 

форума. Това са създаване-

то на правителствен под-

ход за борба с корупцията 

и организираната прес-

тъпност, обединяване на 

усилията, информираност 

по отношение на добрите 

практики и затвърждаване 

на контактите между аме-

риканските и европейски-

те институции. Участие 

в дискусията взе и Питър 

Ейнсуърт, представител на 

американското министер-

ство на правосъдието, кой-

то представи въведената 

в САЩ програма за борба с 

корупцията, в резултат на 

която от 2002 до 2008 г. са 

осъдени 4000 висши служи-

тели.

Има данни за престъпления, 

това показва извършеният от 

Сметната палата одит на дей-

ността на агенция „Пътна ин-

фраструктура" (АПИ) за периода 

януари 2008 г. до 30 юни 2009 г. 

Одитният доклад, заедно с до-

кументацията към него, е изпра-

тен в прокуратурата. Това каза 

председателят на Сметната 

палата проф. Валери Димитров 

на съвместно заседание на парла-

ментарните комисии по бюджет 

и финанси, по регионална поли-

тика и местно самоуправление и 

транспортната комисия. Прове-

рени са 72% от процедурите по 

обществени поръчки, проведени 

през одитния период. За да се ус-

танови реалното изпълнение на 

предмета на договорите, са на-

правени и 71 проверки на обекти. 

Сред по-фрапиращите нарушения 

в пътната агенция са изплаща-

не на аванси по договори, по кои-

то впоследствие не е работено, 

които възлизат на близо 10 млн. 

лева. Не е осъществяван ефекти-

вен вътрешен контрол, липсвало 

е планиране на ремонтите и под-

държане на пътната мрежа, не са 

защитавани финансовите интере-

си на АПИ, сочат резултатите от 

доклада. Сключвани са договори 

без осигурено финансиране, в ре-

зултат на което към ноември 2009 

г. задълженията към бизнеса са 

за 180 млн. лева. Председателят 

на транспортната комисия инж. 

Иван Вълков определи управле-

нието на пътната агенция през 

одитния период като „формално 

и неефективно”, а председателят 

на комисията по регионална по-

литика и местно самоуправление 

Любен Татарски нарече струк-

турата „голяма пробойна, която 

все още не е запушена”. Общо 

40 обекта, по които има из-

вършени разходи, са били спре-

ни, посочи председателят на 

Сметната палата. От тях има 

и такива с „висок момент на из-

пълнение” - един от обектите е 

бил изпълнен 80 на сто, а други 

четири - над 90 процента, по-

казват още данните.

На обсъждането на доклада 

присъстваше и сегашният предсе-

дател на Управителния съвет на 

АПИ Божидар Йотов, който заяви, 

че новото ръководство на агенци-

ята е взело мерки за недопускане 

на всички стари грешки. Например 

ограничена е възможността обла-

стите пътни управления да пра-

вят обществени поръчки. Това се 

допуска само за малки суми и след 

разрешение от централното ръ-

ководство. По препоръка на Смет-

ната палата е направен регистър 

на сключените договори. Приети 

са по-строги вътрешни правила 

и като цяло е засилен контролът, 

отбеляза Йотов.

Николай Пехливанов, зам.-
председател на парламентарната 
комисия по регионална политика и 
местно самоуправление

Председателите на трите 
парламентарни комисии - Иван Вълков, 
Менда Стоянова и Любен Татарски, по 
време на обсъждането на доклада за 
одита на пътната агенция

Премиерът Бойко Борисов и посланикът на САЩ - Н.Пр. Джеймс Уорлик 

Мариана Георгиева

Двайсет и една са влез-

лите в сила присъди, пос-

тановени от началото на 

годината досега по дела за 

измами с европейски сред-

ства. Това отчете ръково-

дителят на спецзвеното 

за борба с евроизмамите 

Ангелина Митова. Внесе-

ните обвинителни актове 

са 60. За сравнение през 

цялата минала година те 

са близо два пъти повече 

– 125, а влезлите в сила 

присъди са 28. Най-често 

срещаните нарушения 

са по схемата за единно 

плащане на площ, обясни 

Митова. По думите й с 15 

пъти се е увеличил броят 

на преписките и с осем 

пъти - обвинителните ак-

тове на звеното. Според 

зам. градския прокурор на 

София Божидар Джамба-

зов в Софийската градска 

прокуратура се водят про-

изводства за злоупотреби 

за милиони. Голяма част от 

сигналите са за нарушения, 

които специализираните 

контролни органи са може-

ли да проверят. Образувани 

са 25 производства срещу 

длъжностни лица, отбеляза 

Ангелина Митова. 

Маргарита Попова: Ангелина Митова:

Усили ята  на  Бъл -

гари я  да  реформира 

неефективната си съ-

дебна система ще ос-

танат безрезултатни, 

ако Висшият съдебен 

съвет (ВСС) не се от-

ърси от корупцията на 

високо ниво и не спече-

ли отново обществено-

то доверие. Това каза 

в интервю за агенция 

Ройтерс министърът 

на правосъдието Марга-

рита Попова. По думите 

й до един месец прави-

телството ще приеме 

дългосрочна стратегия 

за реформи и за отстра-

няване на непълнотите 

в законодателството. 

Ще бъдат създадени и 

правила за повишаване 

на отчетността на ма-

гистратите. Необходи-

ми са и нови критерии за 

подбор. За да бъдат оба-

че реформите успешни, 

ВСС трябва да докаже 

своята ефективност и 

независимост, защото 

не може да се очаква 

справедливост от ико-

номически и политиче-

ски зависими хора, ка-

тегорична е тя.
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Еврокодовете 

са европейски-

те стандарти за 

проектиране на 

строителни кон-

струкции. Те са 

основна част от 

Директива 89/106/

ЕЕС за строител-

ните продукти

Общият брой стан-

дарти в приложното поле 

на Директивата се дви-

жи от 2500 до 2800. У 

нас всяка година излиза 

списък на хармонизира-

ните стандарти и всяка 

година той е по-голям. 

В момента те са 362, 

всички са въведени като 

български  стандарт. 

220 са преведени, като в 

Българския институт по 

стандартизация (БИС) 

приоритетно се превеж-

дат хармонизираните 

стандарти, защото те 

имат донякъде задължи-

телен характер по от-

ношение на оценяване на 

съответствието. Един-

ствено хармонизираните 

стандарти по директи-

вата за строителни про-

дукти излизат от при-

етите общоевропейски 

принцип на доброволност 

на стандартите. Всич-

ки европейски и между-

народни стандарти са 

доброволни. Щом имаме 

хармонизиран стандарт 

за дадена група проду-

кти,  за  всяка страна 

е задължително да се 

прави оценяване на съ-

ответствието по този 

хармонизиран стандарт, 

не по национален. Затова 

те в известна степен са 

задължителни. 

Съществена част от 

Директива 89/106 на ЕС 

за строителните про-

дукти, която е основни-

ят рамков документ, са 

стандартите за проек-

тиране на строителни-

те конструкции, а именно 

системата „Еврокодове”. 

Еврокодовете не са 

хармонизирани стандар-

ти. Те обаче са на особен 

режим в Европа. В тях са 

заложени съществените 

изисквания към строежи-

те, тяхното спазване е 

презумпция за 

о с и г у р я в а н е 

н а  н адеждн и 

конструкции и 

готови елемен-

ти във всич-

ки аспекти на 

директивата. 

Основните по-

ложения в ев-

рокодовете са 

залегнали в стандартите 

за строителни материа-

ли и готови продукти за 

строителството. В тях 

се слага основата и по-

нататък тя рефлектира 

в останалите стандар-

ти. Основните положения 

за проектиране на стро-

ителни конструкции в 

момента са разработени 

в 9 еврокода – Еврокод 1 - 

въздействия върху стро-

ителните конструкции, 

Еврокод 2 – проектиране 

на бетонни и стомано-

бетонни конструкции, 

Еврокод 3 – проектиране 

на стоманени конструк-

ции, Еврокод 4 – проек-

тиране на комбинирани 

стомано-стоманобетон-

ни конструкции, Еврокод 

5 – проектиране на дър-

вени конструкции, Евро-

код 6 – проектиране на 

зидани конструкции, Ев-

рокод 7 - геотехническо 

проектиране,  Еврокод 

8 - проектиране на кон-

струкциите за сеизмични 

въздействия, Еврокод 9 - 

проектиране на алумини-

еви конструкции.

Системата се състои 

от 58 стандар-

та и е завърше-

на. Авторите 

на еврокодове-

те започнаха 

да ги прераз-

глеждат,  ус -

тановиха дос-

та  грешки  и 

недостатъци. 

Отчетоха, че 

са се увлекли в 

обема, който е 

над 5000 стра-

ници, и си по-

ставиха цел да 

ги съкратят до 

известна сте-

пен, да запъл-

нят дупките в 

тях, отчетоха, 

че трябва да се върви към 

опростяване. Следващи-

ят етап е разработване 

на нови еврокодове. Пред-

вижда се разработване 

на еврокодове за стъкле-

ни носещи конструкции, 

за влакнестоармирани 

полимери, за оценяване и 

усилване на съществува-

щи сгради. 

Състоянието в Бъл-

гария на еврокодовете 

е следното: Напреднали 

сме в преводите. Оста-

ва да се преведат още 

10 части, като е плани-

рано това да стане до 

края на 2010 г. Към всич-

ки преведени части има 

изготвени национални 

приложения. Тази година, 

успоредно с превеждане-

то на последните десет 

части, ще се изготвят и 

националните приложе-

ния към тях.

К а к  с е  с в ъ р з в а т 
стандартите на стро-
ителни продукти в рам-
ките на директивата? 

В началото са евро-

кодовете, в тях са за-

ложени съществените 

изисквания към сградите 

и строителните съоръ-

жения. След това идват 

стандартите за изис-

квания към отделните 

продукти, хармонизирани 

или в процес на хармони-

зация. В самия ЕС преди 

10 години още казваха, че 

до края на 2008 г. хармо-

низираните стандарти 

ще бъдат 650. Сега виж-

даме, че все още са 360 

и сме далече от това 

да имаме хармонизирани 

стандарти за всички гру-

пи строителни продукти.

С ле д  т о в а  и д в а т 

стандартите за мето-

дите за изпитване, те са 

голяма част, не са хармо-

низирани и задължителни. 

Обаче чрез тях се доказ-

ват характеристиките 

на продуктите. Казва се: 

„Методите за изпитване 

не са задължителни, но 

за да докажете изисква-

ната от хармонизирания 

стандарт характеристи-

ка, трябва да използвате 

точно този метод за 

изпитване”. Напоследък 

започнаха да се появяват 

стандарти  за оценяване 

на съответствието. В 

тях е описана подробно 

цялата система за про-

изводствен контрол. 

Както се вижда, не-

щата в строителната 

директива са обвързани 

едно с друго. Действи-

телно системата, която 

е създадена от Директи-

вата за строителни про-

дукти, е строга система, 

със собствена логика, из-

градена от горе до долу. 

Защо трябва да се 
познават и прилагат 
еврокодовете?

В тях е заложен цели-

ят прогресивен световен 

опит. В последните годи-

ни ЕК отчита бум на ин-

тереса към еврокодове-

те от страни - нечленки 

на ЕС. Интерес към евро-

кодовете се проявява в 

редица азиатски страни. 

В Русия също са декла-

рирали, че ще въвеждат 

системата „Еврокодове”. 

В превода и редактира-

нето на стандартите са 

ангажирани най-изтък-

натите специалисти в 

строителната теория 

и практика в България. 

Това са изключително 

трудни документи за пре-

вод, за които се изисква 

огромна компетентност, 

за да са разбираеми на 

български език за проек-

тантите. 

Еврокодовете – стандарти 
за проектиране на строителните 
конструкции

Инж. Ирен Дабижева Ирен Дабижева е 

ръководител на сектор 

„Строителство, 

строителни конструкции 

и материали” в 

Българския институт за 

стандартизация (БИС). 

Завършила е УАСГ през 

1973 г., специалност 

„Промишлено 

и гражданско 

строителство”. 

Работила е 26 години 

в ИПП „Испроект” 

като проектант – 

конструктор на сгради и 

съобщителни съоръжения 

– кули и мачти. В БИС е 

от 1999 г.

Директивата 89/106 на ЕС за строителните про-
дукти е основният рамков документ, който регла-
ментира отношението на строителството въобще 
на европейско равнище. Това е документ за хармони-
зиране на техническите разпоредби и стандарти 
в областта на строителството и строителната 
индустрия, в целия инвестиционен процес въобще. 
Като се започне от проектирането и се завърши 
с допускането на всеки строителен продукт на па-
зара. Директивата има извънредно широка област 
на действие, тя покрива от основни суровини и ма-
териали за строителството, готови строителни 
елементи, инсталациите в сградите, до готовите 
строителни продукти, сгради и строителни съоръ-
жения. Основните цели са безопасно проектиране 
и строителство на сгради и съоръжения на всяка 
европейска територия - осигуряване на строежи-
те за всички видове натоварвания и въздействия, 
гарантиране безопасността на хора, животни и 
имущество, дълготрайност, икономия на енергия, 
опазване на околната среда. От тези основни цели на 
директивата произтичат и съществените изисква-
ния към строежите, които са 6: носимоспособност, 
безопасност при пожар, хигиена, здраве и околна сре-
да, безопасност при експлоатация, защита от шум, 
икономия на енергия и топлоизолация. Всяко от тези 
6 изисквания крие една огромна област, която си има 
собствено нормативно регулиране.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Име: Изграждане на инфраструктурни 

обекти - надлез над товарна жп гара

Възложител: Община Бургас

Преписка: Обявено в ДВ, номер на обявление-

то 68/ 15.03.2010 г.

Описание: Изграждане на инфраструктурни 

обекти - надлез над товарна жп гара

Име: Реконструкция и благоустроява-

не на пешеходна зона, улична мрежа, Приморски 

парк и обществени пространства в ЦГЧ на Бур-

гас по позиции

Възложител: Община Бургас

Преписка: Обявено в ДВ, номер на обявление-

то 64/ 15.03.2010 г.

Описание: Реконструкция и благоустроя-

ване на пешеходна зона, улична мрежа, Примор-

ски парк и обществени пространства в ЦГЧ 

на Бургас по позиции, както следва: I позиция: 

Реконструкция, благоустрояване и озеленява-

не на пешеходна зона, ул. „Александровска” от 

площад „Царица Йоанна” до площад „Тройката”, 

ул. „Св. св.Кирил и Методий” гр. Бургас, II пози-

ция: Реконструкция на улица „Генерал Гурко”, ул. 

„Адам Мицкевич”, гр. Бургас; III позиция: Благоус-

трояване и паркоустрояване на Приморски парк 

- нова част и възстановяване на декоративна 

страна „Стената на приказките” и водно ог-

ледало - Приморски парк, гр. Бургас; IV позиция: 

Благоустрояване и реконструкция на спортна 

площадка, дом „Надежда”, жк Република, УПИ II, 

кв. 172, гр. Бургас и пространството, заключено 

между бул. „Иван Вазов”, ул. „Хан Крум” и ул. „Цар 

Петър”, гр. Бургас.

Име: Изграждане на регионална система 

за управление на отпадъците в регион Бургас - 

изграждане на депо

Възложител: Община Бургас

Преписка: Обявено в ДВ, номер на обявление-

то 60/ 15.03.2010 г.

Описание: Изграждане на регионална система 

за управление на отпадъците в регион Бургас - 

изграждане на депо
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Нов поглед към строителните 
технологии
Създадоха универсална уеббаза данни за нови строителни технологии

преценка при своя избор. 

Факт е, че правилният 

избор на технология и 

правилното изпълнение 

на всички процеси в нея 

са гаранция за добро и ка-

чествено строителство. 

Целите  на  проек -

та са няколко. От една 

с трана ,  н а ми ране  и 

представяне на нови 

иновативни продукти, 

технически решения и 

технологии в система-

та ATS Info. От друга 

страна, създаване на 

удобна комуникация меж-

ду всички участници в 

инвестиционния про-

цес. Цели се още висок 

и професионален стан-

дарт при представя-

нето на тези системи, 

както и превръщането 

на системата в про-

фесионален продукт, в 

който инвеститорите 

да намерят своето ре-

шение. Не на последно 

място цел на проекта 

е и осъществяването 

на партньорство с фир-

ми, създали или внед- 

рили нови строителни 

решения, материали и 

строителни технологии.

Структурата на сис-

темата ATS Info дава 

възможност за работа 

с голям масив база дан-

ни. При нейното струк-

туриране създателите 

й са ползвали добрите 

практики както от своя 

собствен опит, така и 

на международни орга-

низации. Структурата 

й е  йерархична.  Това 

осигурява максимален 

обхват от дейности в 

строителството. Раз-

работени са пет нива, 

които дават възмож-

ност за най-точна ха-

рактеристи-

ка на всяка 

дейност от 

строително-

то производ-

ство .  Те зи 

нива са сек-

тор, раздел, 

група,  тех-

нология и по-

зиция. Обо-

собени са и 

о с ем  з он и, 

които обхва-

щат по-голя-

мата  част 

о т  с т р о и -

телството. 

Това са ви-

соко  стро -

и т е л с т в о, 

воден сектор, отопле-

ние,  електросектор, 

пътища и съоръжения, 

инфраструктура, окол-

на среда, технологично 

оборудване.

ATS Info предоставя 

съвременно софтуерно 

решение чрез изграж-

дане на специализиран 

масив от база данни за 

техническо представя-

не на строителни тех-

нологии. Базата данни 

е единна за всички при-

ложения в системата 

с много прецизни права 

за достъп на различни-

те нива. Създателите 

й смятат, че трябва да 

се обърнем с нов поглед 

към строителни-

те технологии и 

те да се предста-

вят така, че всеки 

клиент да намери 

своето правилно 

решение. 

С и с т е м а т а 

дава възможност 

за публикуване на 

професионална ин-

формация за стро-

ителната техно-

логия и попълване 

на уебстраница. В 

нея представите-

лят на технологи-

ята може да качи 

данни, които я оп-

исват в най-пълен 

и професионален 

план. Това са тек-

стова информация, 

технологични кар-

ти, cad детайли, сним-

ков материал, каталози, 

брошури. На страница-

та всеки представител 

може да има визитка с 

линк към други страни-

ци. Така тази информа-

ция може да се превърне 

в един добър помощник 

за инвеститори, проек-

танти и строители. 

Интересна е и цено-

образуващата програ-

ма. Това което отли-

чава системата, е, че 

към нея е интегриран 

софтуер, който позволя-

ва ценообразуването на 

всеки продукт, система 

или технология. Програ-

мата е атрактивна и с 

това, че дава подроб-

ни анализи по всички 

компоненти на цено-

образуването, както и 

сравнителни анализи по 

различните технологии. 

Важно е също, че поз-

волява интегриране на 

резултатите към воде-

щи световни софтуерни 

програми по управление 

на проекти. 

Информационната 

система ATS Info се на-

мира на страницата 

atsinfo.bg. Насочена е за 

ползване от широк кръг 

участници в инвести-

ционните процеси и ре-

ализация на строителни 

проекти.

Красимир Кирев

Съвсем 

скоро един 

нов продукт 

намери своята 

реализация. Това 

е системата 

ATS Info. В 

същността си 

тя представлява 

програмен 

продукт, 

създаващ 

универсална 

уеббаза 

данни за нови 

строителни 

технологии, 

подробни 

разходни норми 

и технически 

описания

Инж. Валентин Симеонов, управител на ATS INFO:

Инж. Симеонов, отко-
га работите в сферата на 
строителните технологии?

Фирмата ни е от 3 години. 
Участието ни в подобни проекти 
е като проджект мениджъри. На-
правихме консорциум с фирма, за-
нимаваща се с изработка на та-
кива продукти. Това е „МТ Софт”. 
Работим заедно по този проект 
вече втора година. 

Преди колко време стар-
тира сайтът? Доволни ли 
сте от резултатите, които 
постига за момента?

Продуктът е базиран в ин-
тернет пространството от 2 
седмици. Определено набира ско-
рост и резултатите към този 
момент са много добри. Амбици-
ите ни са големи, ще видим дали 
ще ги достигнем. В момента сме 
насочили усилията си към набира-
нето и регистрирането на нови 
строителни технологии.

Какво точно представля-
ва ATS Info? Кои според вас са 
основните предимства и ха-
рактеристики на продукта?

ATS е програмен продукт, 
създаващ една универсална уеб-
база данни за строителни техно-
логии. В нея представяме дадена 
строителна технология на някол-
ко нива – информационно, техни-
ческо, с пълните спецификации и 
норми, както и ценово ниво. Уни-
калното на този продукт е нали-
чието на собствена ценообразу-

ваща програма вътре 
в него. Съумяхме да 
направим така ,  че 
самите дейности на 
технологията да имат 
ценово изражение. 

Опишете цели-
те, които сте си 
поставили с реали-
зирането на проек-
та?

Целите са да пред-
ставим нови техноло-
гии, да направим база 
данни, достатъчно 
подробна и голяма, за 
да може всеки строи-
тел и инвеститор да 
намира своята техно-
логия вътре. За нас е 

важно той да има възможност и 
право на избор.

Иновациите и модерното 
ли са пътищата към успеха? 
Вие на какво залагате? 

Разбира се, разчитаме много 
на иновационните строителни 
технологии. Искаме обаче да 
представим и утвърдени техно-

логии на българския пазар. Те не 
са по-лоши от новите, а и наши-
те потребители трябва да имат 
право на избор.

Представете екипа си. 
Успешна ли е съвместната 
ви работа?

Както вече казах, направихме 
консорциум с „МТ Софт”. С тяхна 
помощ успяхме да обхванем целия 
строителен сектор. Разделихме 
материята на отделни зони.

В момента работим само по 
високото строителство, но тук 
са още воден сектор, електро-
сектор, транспорт, околна реда 
и т.н. Те имат потенциала доста 
да разширят програмата. Това е 
и нашият стремеж.

С тру к тур а т а  н а  с и -
стемата изглежда много 
детайлна. Какво целите с 
това?

Разработена е така, за да 
улесним в максимална степен 
търсенето на точната и подхо-
дяща технология. Това неминуемо 
изисква съставянето на много 
раздели и групи.

Освен иновациите искаме да развием и утвърдени 
строителни технологии

Философията на сис-

темата е тяхното пред-

ставяне по определена 

схема, така че клиенти-

те да имат възможност-

та за най-бърза и точна 
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Първото гробище за домашни любимци в страната заляга в 

новия ОУП на града

Освен повече зелени 

площи и изграждането 

на модерна зоологическа 

градина новият общ ус-

тройствен план (ОУП) на 

Бургас предвижда и моде-

рен мултифункционален 

спортен комплекс, както и 

обособено гробище за до-

машни любимци. Грижата 

за природата в индустри-

алния град, възможности-

те за спортна активност 

на населението и иноваци-

ите са силно застъпени в 

плана. 

Преди месец стана 

ясно, че със заложените 

площи за озеленяване на 

изток от града, влизащи 

в „Натура 2000”, и пред-

виденото увеличаване на 

зелените площи на запад 

териториите за урбаниза-

ция в Бургас се намаляват 

с около 3600 дка. Въведени 

са зони със специфичен ре-

жим на озеленяване, които, 

с цел запазване местооби-

танието на биологичните 

видове, ще бъдат облаго-

родени с типични за бур-

гаския регион растения. В 

плановете на града влиза 

и изграждането на около 

десет нови екоцентъра 

около езерата Мандра и 

Атанасовско, като с тях 

драстично ще се увели-

чат и зоните за гледане 

на птичи и животински 

видове. А за родителите, 

решили да запознаят деца-

та си с по-екзотични жи-

вотни, на терен североза-

падно от кв. Меден рудник 

ще се помещава модерна 

зоологическа градина.

Изключително инте-

ресна новост в бургаския 

ОУП е идеята за обособя-

ване на официално гроби-

ще за домашни любимци, 

с цел прекратяване на не-

легалното заравяне на жи-

вотни. За осъществяване 

на проекта от бургаската 

община отделят 7 дка об-

щински терен в близост 

до гробищния парк. 

Другата новост в пла-

на е изграждането на нов 

мултифункционален спор-

тен комплекс на север 

от промишлената зона 

и в близост до главния 

път София–Бургас, кой-

то е едно от мащабните 

предложения, предвидени 

за зоните за спорт и ат-

ракции. Комплексът ще 

включва стадион, закрита 

зала, конгресен център и 

обслужващи площи, като 

целта е Бургас да си върне 

славата на спортен град 

и да може да предостави 

необходимите условия за 

спортуване в XXI век. 

След като се разбра, 

че докладите за еколо-

гична оценка и съвмести-

мост са против изгражда-

нето на мост над езерото 

Вая, в проекта се заложи 

изграждане на трасе за 

обход, като допълнител-

но ще се коментира дали 

това трасе да бъде тунел 

или мост. От години Бур-

гас се задъхва от трафика 

и изграждането на подо-

бен алтернативен марш-

рут е от първостепенна 

важност за транспортна-

та схема на града. 

В края на март ще се 

проведе обществено об-

съждане по повод новия 

ОУП на Бургас, което ще 

се осъществи на 3 етапа. 

Целта на диалога е запо-

знаване на екоорганиза-

ции, собственици, бизнес 

и различните институции 

с новостите, предвидени 

за града, както и изслуш-

ване на техните виждания 

и въпроси. С това екипът 

на гражданско обединение 

„Гео Щрих”, разработил 

ОУП, се надява проектът 

да стане максимално про-

зрачен и ефективен за жи-

телите на Бургас.

Виолета Михайлова

МОСВ разгледа финансовите 
меморандуми по ИСПА

Министърът на окол-

ната среда и водите Нона 

Караджова проведе срещи 

за разглеждане и решаване 

проблемите, свързани с из-

пълнението на договорите 

за „Регионален център за 

управление на отпадъците” 

в Кърджали, за „Изграждане 

на пречиствателна станция 

за отпадни води (ПСОВ) и до-

веждащи колектори”  в Тър-

говище, „Рехабилитация на 

главни колектори” на гр. Тър-

говище, изграждане на кана-

лизационна и реконструкция 

на водопроводна мрежи на кв. 

Въбел, изпълнявани по ИСПА .

За един от най-рисковите 

проекти по програма ИСПА - 

„Регионален център за упра-

вление на отпадъците в Кър-

джали”, с наложена финансова 

корекция от 11 млн. евро, ми-

нистърът потърси вариан-

ти за конструктивното ре-

шаване на проблемите с цел 

финализиране на договорите 

в срок. Цялостният процес 

по проекта включва постро-

яването на регионалния цен-

тър и седемте претоварни 

станции към него, както и 

закриване и рекултивация на 

осемте стари сметища на 

територията на област Кър-

джали и община Ивайловград. 

В резултат от обсъждането 

изпълнителят на проекта 

ще предложи вариант за оп-

тимизацията му, с който ще 

се намалят разходите по не-

говото изпълнение. Предстои 

и актуализиране на графика 

за изпълнение, така че първа 

клетка от новото регионал-

но депо да бъде пусната в 

експлоатация най-късно през 

октомври т.г., като община 

Кърджали от своя страна ще 

предложи временна площадка 

за депониране на новопостъп-

ващите отпадъци до пуска-

нето на депото в експлоата-

ция. По време на срещата от 

министерството изискаха и 

персонални промени в екипа 

на строителния надзор, с цел 

да се подобри контролът по 

изпълнение на договорите за 

строителство.

Регионалният център за 

управление на отпадъците в 

Кърджали ще осигурява кон-

тролираното обезврежда-

не на генерираните битови 

отпадъци от всички населе-

ни места в 8-те общини от 

региона - Кърджали, Ардино, 

Черноочене, Момчилград, 

Джебел, Кирково, Крумовград 

и Ивайловград, с население 

от над 184 хил. души. 

Критично закъснелият 

договор за „Изграждане на 

пречиствателна станция 

за отпадни води-Търговище, 

и довеждащи колектори” е 

стартиран през 2007 г., като 

строителните дейности е 

трябвало да приключат и 

станцията да заработи до 

края на 2009 г., но към мо-

мента от целия проект са 

изпълнени едва около 58%. 

Министър Караджова изиска 

доказателства в най-кратък 

срок за реалната дата на фи-

нализиране на обекта с цел 

вземане на решение дали съ-

щият строител да продължи 

изпълнението му. Тя информи-

ра участниците в срещата, 

че ако Република България 

претърпи финансова коре-

кция по тази ИСПА мярка 

след направена оценка на ри-

ска, МОСВ, в качеството си 

на възложител по договорите 

за строителство и строите-

лен надзор, ще потърси от-

говорност и ще предяви иск 

към виновната страна.

Изпълнителят на про-

екта за „Рехабилитация на 

главни колектори на гр. Тър-

говище, изграждане на кана-

лизационна и реконструкция 

на водопроводна мрежа на 

кв. Въбел, северно от ул. „Ал. 

Стамболийски”, който беше 

стартиран през декември 

2009 г., потвърди, че има 

изоставане от работната 

програма, но ще мобилизира 

работна сила и механизация 

с цел спазване на крайната 

дата за въвеждане на обек-

та в експлоатация – август 

2010 г.

С цел ускоряване изпълне-

нието на 19-те инфраструк-

турни проекта по ИСПА ми-

нистър Нона Караджова ще 

продължи поредицата от 

срещи по всеки от финансо-

вите меморандуми на програ-

мата. 

Стимулиране 
използването на ВЕИ 
в Стара Загора

Зам. областният управител на 

областна администрация Стара 

Загора - Димитър Драчев, откри 

работна среща по проект, насочен 

към насърчаване използването на 

възобновяеми енергийни източници 

(ВЕИ) в общините от Старозагор-

ска област, като акцентът беше 

поставен върху използване на модела 

REScan в практиката. В проекта са 

включени 11-те общини от област 

Стара Загора - Стара Загора, Мъг-

лиж, Гурково, Николаево, Казанлък, Па-

вел баня, Чирпан, Братя Даскалови, 

Раднево, Гълъбово и Опан.

Събраната информация след из-

вършените до момента оценка и ана-

лиз на енергийния потенциал на ВЕИ 

в областта е залегнала в създаване-

то на REScan, като е организирано 

обучение на общински служители за 

събиране на данни и използване на 

модела.

 Моделът REScan е предназначен 

за първична оценка на теоретичния и 

технически потенциал на ВЕИ и срав-

нителен анализ 

за приложение-

то на различни-

те възобновя-

еми енергийни 

технологии на 

областно и об-

щинско ниво. 

То з и  м о д е л 

може да бъде 

използван като 

основно сред-

ство при разра-

ботването на 

местни устой-

чиви енергийни 

планове, оценка 

на ВЕИ потен-

циала, оценка 

на пазарния потенциал и пазарно-

то проникване на възобновяемата 

енергия и как това ще повлияе върху 

социалния и икономическия живот в 

общината и областта. 

В следващите 6 месеца предстои 

разработването на дългосрочни об-

щински програми за подпомагане из-

ползването на ВЕИ. Ще се извърши 

прединвестиционно проучване за из-

бран вид ВЕИ, за конкретна община. 

Очакванията са това да подпомогне 

местните власти при вземането на 

решения за икономическото развитие 

на териториите им. 

„Европейско сътрудничество за 

европейски просперитет” се изпъл-

нява от близо година от Търговско-

промишлената палата – Стара За-

гора, в партньорство с Областна 

администрация - Стара Загора, и ад-

министрацията на провинция Терни, 

Италия. Проектът е финансиран по 

ОП „Регионално развитие” и е насо-

чен към обмен на добри практики и 

развитие на ВЕИ.

Грижа за природата и спортна 
активност в Бургас 



Оркестърът на Дюк 

Елингтън ще изнесе още 

един концерт у нас. Ос-

вен пред софийска публи-

ка в Зала 1 на НДК на 27 

април виртуозните му-

зиканти ще представят 

програма с класически 

джаз и суинг композиции 

на големия Дюк Елингтън 

в Оперно-филхармонично 

дружество – Пловдив, на 

28 април.

Duke Ellington Orchest-

ra пристига под ръко-

водството на Пол Мър-

сър Елингтън – внук на 

легендарния джазмен, а 

репертоарът, подгот-

вен специално за българ-

ската публика, включва 

класики като „Caravan“, 

„Take The A-Train“, „Satin 

Doll“, „Prelude To A Kiss“, 

„It Don’t mean a Thing (If 

It Ain’t Got That Swing)” и 

много други. 

Приятна изненада за 

двата концерта е учас-

тието на диджеите Па-

вел Атанасов и Димитър 

Драгнев, обединени под 

името The  Smugg le r s 

Collective (Кings of Vintage 

Sound). До появата на 

музикантите от оркес-

търа на Дюк Елингтън 

те ще подгряват публи-

ката с най-доброто от 

swing, rock’n’roll, rockabilly 

и rhythm & blues музика-

та от 30-те години до 

днес. С майсторски микс 

на евъргрийн парчета 

от тези стилове The 

Smugglers Collective ще 

потопят публиката по 

най-подходящия начин в 

ретро атмосферата на 

Дюк Елингтън епохата 

и суинг треската, заб-

равена от мнозина, но 

изключително актуална 

напоследък.
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ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА КНИГА НА СЕДМИЦАТА

Мартин Динчев

Duke Ellington Orchestra с концерт 
и в Пловдив

Преди тях на сцената ще се качи 

диджейското дуо The Smugglers Collective

Спектакълът „тво-

яЗАвинаги” среща теа-

тралното с виртуалното. 

Новата постановка е с 

изключително съвремен-

на тематика и се появява 

в резултат от масовото 

отчуждаване на хората 

един от друг и все по-

силните заместители на 

„живата връзка помежду 

им” в лицето на интер-

нет. Това е и първата те-

атрална постановка, ко-

ято има собствен блог в 

интернет пространство-

то – на http://tvoiazavinagi.

blogspot.com/ всеки може 

да проследи репетицион-

ния процес, поднесен във 

формата на разказ. 

В  „ тво я ЗАви н а г и ” 

участват Мая Бежанска, 

Вяра Коларова, Румен Га-

ванозов, Мариета Петро-

ва и Мила Коларова, които 

смело навлизат във вир-

туалното пространство 

и много скоро губят пред-

става къде е границата 

между релното и нереал-

ното. 

Основен герой в спек-

такъла е измисленото, 

анонимното, нереално-

то, което всъщност е 

отражение на реалния 

живот. Илюзорно е и 

пространството на сце-

ната, което се внушава 

чрез новаторски похват 

за пресъздаване и про-

жектиране на сцени от 

нереалния живот, вирту-

алните лица на героите, 

виртуалните им мечти и 

желания.

Премиерата на „тво-

яЗАвинаги” е на 13 април 

в Столичния куклен теа-

тър, салон „Янко Сакъзов”.

Постановката „твояЗАвинаги”  

е вдъхновената от отчуждаването  

на хората един от друг

Интернет навлиза в театралната зала

Агора В името на честта
Всеки нов филм на 

испанския режисьор Але-

хандро Аменабар е голямо 

събитие. И няма как да 

е иначе, при положение 

че във филмографията 

му блестят ленти като 

„Отвори очи”, „Другите” 

и „Морето в мен”. „Аго-

ра” - първият му филм 

след 5-годишно затишие, 

е посветен на един от 

централните моменти в 

историята на Западния 

свят. Аменабар загатва 

за трансформирането на 

доминирания от Римска-

та империя Древен свят 

в християнско среднове-

ковие чрез историята на 

знаменитата астроном-

ка и математичка Хипа-

тия.

През четвърти век 

от н.е. Египет е част 

от Римската империя. По 

улиците буйстват при-

върженици на различни 

религии, които стигат до 

портите на известната 

Александрийска библио-

тека – съкровищницата, 

в която е „цялото зна-

ние на света” по онова 

време. Затворени между 

стените й, талантлива-

та астрономка Хипатия 

(Рейчъл Уайз) и нейните 

ученици се опитват да 

спасят съкровищата на 

Древния свят. Сред тях 

са и двамата мъже, кои-

то се борят за сърцето 

й: остроумният и богат 

Орестес и Давий, млади-

ят роб на Хипатия, раз-

късван между тайната 

си любов към 

нея и свобо-

дата, която 

може да има, 

ако  избере 

да се вклю-

чи към неу-

държимата 

християнска 

вълна.

Ц е н -

т р а л н о т о 

д р а м а т и ч -

но събитие 

във визуално 

внушителна-

та творба е 

плячкосването на извест-

ната Александрийска биб-

лиотека, но е очевиден и 

паралелът между ранните 

християнски фундамен-

талисти, които в начало-

то на филма току-що са 

били признати в Римска-

та империя, и днешните 

религиозни фанатици.

Майсторът на динамичния 

политически трилър Винс е 

известен с това, че винаги об-

вързва сюжетите на книгите 

си с актуалната политическа 

ситуация. А заради съдържа-

щата се класифицирана инфор-

мация в един от романите му 

книгите му са наблюдавани под 

лупа от високопоставени дър-

жавни служители.

В последния си роман „В 

името на честта” Флин засяга 

текущия разгорещен дебат по 

въпроса докъде е позволено да 

стигат специалните служби в действията си срещу 

тероризма. В книгата са отразени и политическите 

борби между поддръжниците и противниците на ЦРУ в 

американския сенат. Това е и причината, поради която 

много критици обвиняват Винс Флин в пристрастност. 

Според тях републиканските възгледи на автора прози-

рат в темите и сюжета на последните му книги, а някои 

дори го обвиняват, че открито пропагандира и защита-

ва използването на непозволени от закона методи при 

осъществяването на контратерористични операции. 

Но според неговите привърженици Флин притиска до 

стената американската политическа система и не се 

свени да направи дисекция на структурата и начина на 

работа на политическите институции. 

e
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“Stroitel” newspaper was media partner of the event

“Facade of the year 2009” in a show for the life of 
colours and the colour of life

Confederation of Labour “Podkrepa” wants round table  
discussion with government for anti-crisis measures

1 10  b u i l d i n g s , 

4  c a t e go r i e s ,  t h e 

hono ra ry  award  o f 

Baumit, satisfaction and 

recognition in a manifest 

of Bulgarian architecture

The contest "Facade 

of the year” estimates 

the buildings where the 

art of the architect finds 

adequate combination 

with qualitative materials 

receiving a valuable and 

modern product, finding 

its expression in comfort, 

vision and stability.

In  real izat ion of 

t he  fac ade  o f  t he 

participating building 

s h o u l d  b e  u s e d 

materials, heat insulating 

systems or coating materials 

of “Baumit”. The awards are 

the honorary crystal cube 

of Baumit, diplomas and 

cheques for BGN 1,500 for 

the winner, BGN 1,000 for 

second and BGN 500 for third 

prize. The special award of 

“Baumit Bulgaria” is for BGN 

1,000.

Organizer of the contest 

is Baumit Bulgaria EOOD, co-

organizers are the Bulgarian 

Const ruc t ion  Chamber, 

the Union of Architects in 

Bulgaria and the University of 

Architecture, Civil Engineering 

and Geodesy.

Official media partners 

o f  the  contest  a re  the 

newspapers “Stroitel” and “24 

chasa”.

For the seventh time the 

team of “Baumit Bulgaria” 

EOOD held the contest 

“Facade of the year”. After 

detailed examination of all 

110 buildings, approved for 

participation, competent jury 

with Chairman arch. Lilo 

Popov - member of the Board 

of Directors of the Union of 

Architects in Bulgaria, and 

members: eng. Ivan Boykov 

– Executive Director of the 

Bu lgar ian  Const ruc t ion 

Chamber,  assoc .  p ro f . 

Nedyalko Bonchev – Dean of 

the Faculty of Architecture at 

the University of Architecture, 

C i v i l  E ng i n ee r i ng  a nd 

Geodesy, Venelina Gocheva – 

Editor-in-Chief of “24 chasa” 

newspaper, and the Manager 

of Baumit Bulgaria Nikolay 

B a c h v a r o v , 

distinguished the 

most  honored 

in the following 

c a t e g o r i e s : 

“Administrative 

a n d  p u b l i c 

bu i ld ings  and 

ho te ls  –  new 

const ruct ion” , 

“Reconstruction”, 

“ O n e - f a m i l y 

h o u s e s ”  a n d 

“ H o u s i n g 

buildings – new 

construction”.

A r e n a  o f 

the awards was 

Hal l  3  o f  the 

National Palace 

of Culture which was narrow 

to accommodate all guests 

and viewers. The organization 

of the event was stylish and 

brilliant.

T h e  ce re m o n y  wa s 

concise and varied. In a 

united creative idea of the 

show the organizers carried 

away the audience with 

the f ine merging of the 

official part with the artistic 

participation. This effectively 

done symbiosis made the 

guests to lose count of 

t ime. The remaining was 

brilliance, wine and tender 

piano. After the ceremony the 

guests enjoyed the specially 

organized Baumit piano bar.

Bu i lders,  arch i tec ts, 

guests and students talked 

freely with a glass of wine, 

excitedly discussing the 

awards, tendencies and 

modern Bulgarian architecture 

as a whole. And again there 

was nice music, smiles and 

delight …until after midnight.

Kumar Prashan:Prime Minister Boyko Borisov: 

Forest swaps are brilliant example of 

corruption in Bulgaria There is no crisis in India
In the recent 20-

30 years India has 

managed to create 

very strong middle-

c l a s s  w i t h  g o o d 

po l i t i c a l  s t ep s  i n 

economy. In this crisis 

there is a 7-8% growth.

Yes, but we, inside 

t he  coun t r y,  have 

no crisis. First- the 

purchasing power of 

banks is very great. 

The  popu la t i on  i s 

numerous, consumption – great 

and every th ing works in  fu l l 

motion - with a high turnover, small 

profits and a lot of work. Besides, 

the public sector is very strong. 

We have several  companies, 

called “the nine precious stones” 

o f  t h e  s t a t e . 

They are in the 

petrol  business, 

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

h e a l t h  c a re ,  9 

companies which 

h ave  e xce l l e n t 

re su l t s .  No t  t o 

m e n t i o n  t h e 

p r i va t e  sec t o r. 

W e  h a v e  f e w 

bi l l ionaires who 

are in the list of 

t he  f i r s t  t en  in 

the world. At the same time the 

education is also on a high level, 

much is invested in teaching 

the young generation. We can 

say that we have revolution in 

telecommunications, for example. 

At the moment the cheapest talks 

on mobile or stationary phones are 

in India and there is no place in 

the huge country where there is no 

connection.

I do not feel like a foreigner in 

Bulgaria. The whole world is one 

big village. People have started to 

understand that transparency is 

very important and I am glad that I 

can work with very good Bulgarian 

companies. But st i ll  there are 

people and companies who want 

money under the table; they take 

money, hide and as a result are 

made mistakes that reflect on the 

whole business process. If a man 

has desire and contacts, he can 

work very well. I feel happy and 

pleased because I am one of the 

pioneers Indians who has stayed in 

Bulgaria and work well here.

Some representatives 

of the government intend 

to transfer again the weight 

of the crisis on Bulgarian 

workers and employees, on 

the labour. This will cause 

great social tension on a 

national scale which may 

grow into spontaneous and 

uncontrolled protests. This 

is written in a declaration of 

the Confederation of Labour 

“Podkrepa”. The syndicate 

proposes urgent call for a 

round table with participation 

of the government, nationally 

represented organizations of 

syndicates and employers, 

r e p r e s e n t a t i v e s  o f 

professional organizations 

and eminent economists to 

discuss urgent measures 

to save the country from 

collapse.

“The economic crisis in 

Bulgaria deepens, public 

f inances are in a critical 

state, the country faces 

collapse of basic social 

s y s t e m s ;  e m p l o y m e n t 

progressively decreases and 

the tendency unemployment 

to  reach cr i t i cal  leve ls 

confirms. Impoverishment 

of the population increases, 

impossibil i ty to meet the 

living expenses and duties 

of households widens. The 

risk of losing a job, income, 

living standard, access to 

public services, education, 

healthcare, justice and rights 

is no longer for tomorrow but 

for today for thousands of 

Bulgarian citizens.

Historical experience 

p r o v e d  f o r g o t t e n , 

warnings – unheard and 

misunderstood,  and the 

good will for cooperation – 

neglected. On the agenda 

are put new and harder 

restr ic t ions,  reduct ions, 

obl igat ions for  ord inary 

citizens, for people who rely 

on their work to survive. 

The net incomes of public 

administration, policemen, 

servicemen and pensioners 

d rop .  On the  fu tu re  o f 

Bulgaria – our children is 

encroached by decreasing 

the maternity leave in half, 

says the declaration of the 

Confederation of Labour 

“Podkrepa”. 

Press center of the Ministry of Finance: 

“The document”, cited by the media, does 
not exist and has not been discussed. This is an 
attempt to create additional tension in a state of 
crisis and to provoke different social strata that 
are the most sensitive.

At the moment in the Finance Ministry is 
being made very serious analysis and prognosis 
on the basis of which will be proposed the real 
anti-crisis measures. At this stage the working 
group on the anti-crisis package discusses 
more than 100 ideas. In a process of defining 
are the potential fiscal and economic impacts 
of every single proposal. The draft document will 

be made public only after being carefully and 
correctly coordinated with the social partners.

We realize that the spread of these 
“monstrous measures” aims to instigate society 
against the economic policy of the government 
and to undermine the future work and the joint 
efforts of government, syndicates and employers 
in this aspect.

We also think that in a state of crisis we 
all have to realize that fiscal restrictions are 
needed for stabilizing the budget which though 
temporary will lead to the searched positive 
effect. 

“Due to our close interaction 

with OLAF we will have good results 

in the fight against corruption 

and organized crime by the 

middle of this year,” said Prime 

Minister Boyko Borisov during an 

international conference devoted 

to the good practices in Europe in 

the fight against corruption. The 

premier expressed hope that by 

the end of the year in our country 

will be opened an office of DEA (US 

Anti-Drug Office) which will help the 

Ministry of Interior. Borisov qualified 

the forest swaps as “brilliant example 

of highest level of corruption in 

our country, in which participate 

government, parliament and local 

administration.” At the conference 

was present the US Ambassador 

to Bulgaria His Excellency James 

Warlik who qualified as “brave” the 

efforts that Bulgaria exerts in the fight 

against corruption and organized 

crime but underlined that work has 

not yet completed. “The message to 

the Bulgarian people is clear – the 

days of impunity are over. All who 

break the rules should be convicted 

and the way for honest and decent 

people who are majority should be 

made,” said Warlik.



Богомил Райнов има  

роман 

„Няма нищо по-хубаво от 
лошото време”

Навън е студено 

и вали сняг. София е 

както винаги задръс-

тена от трафика, не-

почистена и ги няма 

усмивките по лицата. 

Петък по обяд е. Всич-

ки бързат по своите 

си задачки-закачки. 

Идея: Ще избягам от 

всекидневието! 

Смяна на няколко 

транспорта до лети-

ще София. Отлитам 

към Германия.

Два часа полет София–

Дортмунд. Град в Европа, в 

Северозападна Германия, 

на река Емшер и канала 

Дортмунд–Емс, в Рурския 

промишлен район. Сега в 

Дортмунд се произвеждат 

микрочипове вместо въгли-

ща, простират се паркове, 

приютяващи черни лебеди, 

патици, зайчета и дори ро-

зово фламинго. Животни-

те обаче не са оградени в 

клетки като в зоопарка, а 

са на свобода и щъкат из 

района на парка, а той е ог-

ромен. В него се намира те-

левизионната кула с ресто-

рант под върха, през парка 

кръстосва и теснолинейка 

– туристическо минивлак-

че, и лифт. Има си и кът 

– японска градина с езерце 

и през езерцето - мостче 

от потопени пънчета. Гра-

дът е населен предимно с 

турци, гърци и италианци, 

разбира се и нашенци са 

тук, открили „цаката“ на 

немските автозастрахо-

ватели. Наблизо има град с 

авторегистрационни табе-

ли „РВ“ и българите ползват 

регистрацията от Пловдив 

заради разликата от данък 

„Гражданска отговорност“. 

Отправям се към по-

малко градче на североза-

пад – Реклингхаузен. Двата 

града са на около 30 мин 

път с кола по всеизвест-

ните немски аутобани, къ-

дето се кара със скорост 

„колкото можеш“ без ли-

мит. Прилича на селце, тук 

махаличка, там махаличка, 

предимно двуфамилни къщи, 

някои направени с по два до 

шест апартамента. Чисти 

малки улички с малки коли 

отпред. Архитектурата 

е от преди 1700 г. до наши 

дни. Магазинчетата и заве-

денията са предимно в цен-

търа на града, в който да 

срещнеш кола, е трудно, и 

въпреки минусовите темпе-

ратури и ледения пронизващ 

вятър, както и мокрия сняг, 

натрупващ бързо-бързо, та-

мошните жители не слизат 

от велосипедите. Колело 

там се кара целогодишно, 

без шапка и шал. А ако не 

вали сняг, то вали дъжд, при 

това доста често. 

Прогнозата за следва-

щия ден не беше добра, но 

какво от това? Качих се 

в колата и отпраших към 

Холандия – в Амстердам. А 

това са само 200 км на за-

пад. „Нави“ (това е джаджа-

та, която знае по-добре от 

нас закъде сме тръгнали) 

ме водеше, без нея може би 

нямаше да се справя с изхо-

дите на аутобаните. 

Границата между Герма-

ния и Холандия е символич-

на, две табели. Посрещна 

ме идеален път, доста по-

добър от немския аутобан, 

а където наблизо нямаше 

много къщи, имаше ферми с 

коне и жокеи върху арабски 

жребци. 

Амстердам

А м с тер -

д а м  е  ф и -

нансовата и 

културна сто-

лица на Нидер-

ландия. Днеш-

ното име на 

града идва от 

Амстелердам, 

което означава 

„бент на Амстел“, 

реката, премина-

ваща през града. 

Възникнал като 

малко рибарско 

селце в края на XII 

век в резултат 

от развитието 

на търговията 

през нидерланд-

ския златен век, 

Амстердам се 

превръща в едно 

от най-големи-

те пристанища 

в света. По това 

време градът е 

водещ център 

в областта на 

ф и н а н с и т е  и 

търгови ята и 

обработката на 

диаманти.

Но каналите, 

пристанището и 

корабчетата не 

са това, което ме 

впечатли. Внима-

нието ми бе при-

ковано от вело-

сипедите. Има ги 

навсякъде и ако в 

Амстердам живе-

ят около милион, 

милион и половина 

души, то велоси-

педите са сигур-

но около пет пъти 

отгоре, ако не и 

повече. Ужасно много, на 

някои улици на по два ета-

жа на стойки са паркирани 

всякакви - от Втората све-

товна до днешно производ-

ство. Има дори и счупени, с 

разкривени гуми, с ръждяса-

ли рамки и никой не ги пипа, 

там ще си останат зави-

наги. Посрещна ме и коло-

рит от хора, хора всякакви 

и отвсякъде. Сякаш цялата 

планета се беше изсипала 

там. И всички пеша или на 

колело. И въпреки студа, а 

това беше сух смразяващ 

студ, хората бяха навън. 

Разхождаха се дори и смел-

чаци с къси полички и тени-

ски. А южняците как издър-

жаха, не знам. В центъра на 

града се намира Кралският 

дворец, построен през 1648 

г. – една от най-значимите 

културно-исторически забе-

лежителности на Амстер-

дам от XVII век. Намира се 

на площад „Дам” в сърцето 

на града, бил е дом на крал 

Луи Наполеон, брат на На-

полеон Бонапарт от 1808 

до 1813 г. За съжаление сега 

е в ремонт. До него е 

музеят на мадам Тюсо 

с восъчните фигури на 

известни личности. От-

там започва и главната 

търговска улица, широ-

ка около не повече от 

пет метра, потънала в 

сянката на много стари 

3–4-етажни къщи. Ин-

тересното е, че когато 

са били строени, хора-

та са плащали данък за 

ширината на фасадата 

към улицата и затова 

къщите са много тесни 

и залепени една за друга, 

а навътре са дълбоки. 

И заради теснотията 

стоките и материалите са 

били качвани отвън с въже-

та, преметнати през куки 

на покрива. Куките и сега 

си висят пред фасадите и 

изглеждат така, сякаш все-

ки момент някой непослу-

шен турист ще бъде обесен 

на тях. 

На търговската улица 

се помещават всички све-

товноизвестни търговски 

марки за дрехи, обувки, би-

жута и козметика – турис-

тически рай. Разбира се, и 

цените им са на световно 

ниво, просто стандартът 

им е доста по-различен от 

нашия.

Взех си по няколко суве-

нирчета – холандско сабо, 

дървено сабо, което се носи 

с вълнени чорапи, сега е по-

скоро само сувенир.

В мразовития въздух се 

носеше миризма на трева. 

Ето това е може би при-

чината на местните, а и 

на доста от туристите 

да не им пука от студа. 

Имат си coffee shops, къ-

дето легално можете да 

си купите и да консумира-

те лека дрога. Многолик и 

пъстър, този град може да 

предложи по нещо на всеки, 

например канала с черве-

ните фенери - име, което 

произлиза от червените 

перденца пред „офисите”, 

предлагащи платена лю-

бов. Не се препоръчва да 

се снимат червените фе-

нери. Там дилъри на кокаин 

предлагат стоката си на 

улицата, точно както се 

предлагат фактури на па-

зара Илиянци.

В каналите освен 

туристически кораб-

чета има и плава-

щи къщи корабчета, 

превърнати в речни 

къщи.

Време е да поема 

към вкъщи, с „Нави” до 

летище Кьолн – Гер-

мания, на около 350 км 

от града на лалета-

та. Това беше чуде-

сен начин да видя още 

веднъж Германия. А 

родната София от са-

молета изглежда стра-

хотно, особено когато 

е покрита със сняг.
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Опияняващият колорит на световния град
Влади Георгиев
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Баскетбол: „Левски” защити 

купата си след драматичен  

двубой в Ямбол
Баскетболният „Левски” защити Купата на 

България, след като в днешния финал в Ямбол 

победи „Рилски спортист” с 81:78. Съставът 

на „Рилски спортист” бе на път да направи 

страхотен обрат в края на третата и през 

последната четвърт, но в крайна сметка „си-

ните” удържаха успеха и за втора поредна го-

дина грабнаха трофея. Пред 2000 зрители и с 

мощна подкрепа на агитка от Самоков двата 

тима направиха страхотен двубой, в който 

крайният изход на срещата не бе известен 

до финалната сирена.  Най-резултатен за „си-

ните” беше Георги Чековски с 22 точки, Ста-

нислав Славейков добави 15 точки, а Доналд 

Коул и Аарън Харпър добавиха по 13 за успеха.

Бербатов отново намери място в отбора 

на кръга от Висшата лига
Бекъм с успешна операция

Българският напа-

дател на „Манчестър 

Юнайтед” Димитър 

Бербатов попадна в от-

бора на кръга в англий-

ската Висша лига на 

„Евроспорт” след поред-

ния добър двубой, който 

нападателят с номер девет изнесе 

при победата на „червените дяволи” 

над „Фулъм“ (3:0). Както е известно, 

капитанът на българския национа-

лен отбор бе част от перфектната 

единайсеторка и на миналия кръг.  

Селекцията на идеалния отбор е 

направена въз основа на оценките, 

поставени на играчите в шест от 

най-големите вестници 

на Острова – „Сън”, „Дей-

ли Стар”, „Дейли Мирър”, 

„Дейли Мейл”, „Таймс” и 

„Гардиън”. Димитър Берба-

тов получи средна оценка 

от 8,5, която е сред най-

високите заедно с тези на 

Крейг Гордън (Съндърланд) - играч на 

кръга, Гарет Бейл (Тотнъм), Флоран 

Малуда (Челси) и Кевин Дейвис (Бол-

тън). Любопитното е, че Митко е 

единственият играч на „червените 

дяволи”, попаднал в идеалната селек-

ция, въпреки че неговият партньор в 

атака Уейн Рууни отбеляза два гола 

за победата над „Фулъм”.

Английският полузащитник на „Милан“ Дейвид Бекъм 

претърпя успешна операция на скъсаното си ахилесово 

сухожилие. Бекъм се подложи на интервенцията при най-

добрия специалист в света Сакари Ораве в клиника във 

финландския град Турку. Халфът се контузи сам в центъ-

ра на терена малко преди края на срещата на „Милан” 

с „Киево” (1:0) късно снощи, след което се оказа, че има 

пълно скъсване на ахилесово сухожилие. Дори и най-опти-

мистичните прогнози са за негово евентуално завръщане 

най-рано след три месеца. 

„Всичко премина както трябва. Операцията бе напълно 

нормална, но възстановяването след тези травми е доста 

продължително”, заяви лекарят. 

Говорителят на Бекъм заяви, че тази травма няма да 

сложи край на кариерата му. Със сигурност обаче бившият 

капитан на Англия ще пропус-

не Мондиал 2010 в ЮАР, кой-

то стартира на 11 юни.

Страницата подготви 

Теодор Николов

Министри срещу посланици в Банско за Купата на дипломатите

Двама български ми-

нистри - на икономика-

та Трайчо Трайков и на 

регионалното развитие 

и благоустройството 

Росен Плевнелиев, се из-

правиха срещу послани-

ци в двубой за Купата на 

дипломатите в Банско и 

постигнаха отлични ре-

зултати. След Светов-

ната купа в алпийските 

ски за състезанието в 

Пирин планина се изсипа 

елитът на чуждите пред-

ставителства у нас. По-

бедител в състезанието 

на гласовете на великите 

сили в България е бивши-

ят словашки състезател 

по ски и настоящ посланик 

у нас Карол Мистрик. Той 

отвя конкуренцията и взе 

новоучредената Купа на 

министъра на външните 

работи Николай Младенов. 

Сребърният медал остана 

за министър Трайков. На 

косъм от бронзовия медал 

пък бе Плевнелиев, който 

остана четвърти след съ-

ветника от посолството 

на Австрия - Александър 

Войда. Плевнелиев призна, 

че за първи път се спуска 

на истински слалом. При 

мъжете над 55 години пък 

победи австрийският по-

сланик Герхард Райвегер.

34 души, сред които 

шест дами, се впуснаха 

в състезанието по ги-

гантски слалом на писта 

Юлен-8. Сред тях личаха 

имената на посланици-

те на Германия, Австрия, 

Япония, Украйна. На съби-

тието присъстваха още 

посланиците на Италия, 

Финландия, Холандия и 

Индонезия. Общо бе же-

ланието на всички учас-

тници това състезание 

да се превърне в традиция 

и следващата година от-

ново дипломатите да си 

дадат среща в Банско.

Елица Илчева
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ИЗДАТЕЛ „СТРОИТЕЛ“ ЕАД

За  ценителите  на 

лукса модна къща „Агре-

сия” придаде нов облик на 

един от своите бутици 

в София и с това внесе 

влиянието на американ-

ския лукс по отношение 

на мъжката мода в Бъл-

гария. 

Елегантният бутик, 

намиращ се на ул. „Ала-

бин” №60, на най-голя-

мата шивашка компания 

у нас, вече е официален 

представител на рено-

мираната американска 

марка - Polo Ralph Lauren 

- Blue Label.

О т  ев р оп ей с кат а 

централа на Ralph Lauren 

присъстваха Александър 

Вирт (регионален търгов-

ски директор) и Бастиан 

Амелонкс (мени-

джър продажби на 

мъжко облекло), 

които с типична 

немска прецизност и въз-

хита споделиха, че бути-

кът на „Агресия” е един 

от най-оригиналните 

като „корнер на марката” 

в цяла Европа. 

Д оп ъ лн и телн о  н а -

строение внесоха и мо-

делите, които с 

елегантно ревю 

възхитиха дам-

ската част на 

събитието.

Колекцията 

за пролет-ля-

то 2010 на Polo 

Ralph Lauren на-

лага цветове и 

материи, с кои-

то българският 

мъж ще изглеж-

да едновремен-

но елегантен, 

a и в крак с по-

следните модни 

тенденции при 

спортно -еле -

гантния сегмент. 

Преобладават пас-

телните тонове на цве-

товете - синьо, розово, 

зелено, лилаво. А кройки-

те са несравнимо лежер-

ни, повлияни от бохемска-

та същност на дизайнера 

Ralph Lauren. Аксесоари-

те са традиционните 

за марката - бейзболни 

шапки, кожени колани и 

спортно-елегантни чан-

ти. Най-характерни са 

ризите и блузките тип 

„поло”, които са най-про-

даваните мъжки облекла 

в цял свят. 

За ценителите и по-

читателите на Polo Ralph 

Lauren „Агресия Груп” ще 

се погрижи да бъдат за-

доволени всички мъжки 

капризи и затова дрехи-

те и аксесоарите ще се 

предлагат в повечето бу-

тици на компанията.

Откриха първия бутик на 
марката Polo Ralph Lauren у нас

Парижката седмица на 

модата приключи с подхо-

дящ драматизъм, поднесен 

от Ели Сааб, Хермес, MIU 

MIU и Louis Vuitton на Марк 

Джейкъбс, превзели модния 

подиум през последния ден 

в „града на светлината”. 

След този край реши-

хме да ви поднесем обоб-

щен „доклад” за модните 

тенденции през есенно-

зимния сезон 2010-2011. 

Не обръщайте внима-

ние на студа следващата 

зима - това ще бъде сезон 

за влюбване, празник на 

женствеността, подчер-

таването на която ще ни 

помогне да привлечем вни-

манието на обекта на на-

шите чувства... и на него-

вите приятели. 

Тенденциите през след-

ващият сезон есен-зима 

2010/2011 можем да обоб-

щим така:

А-линия – Giambattista 

Valli, Balenciaga, Jean Paul 

Gaultier, Louis Vuitton, Prada. 

Обемни прически  - 

Chanel, Giles, Prada, Nina 

Ricci, Giambattista Vall i, 

Vivienne Westwood. 

Бежово, кафяво, шам-
панско - Chloe, Aquascutum, 

Celine, Alexander Wang, 

Hermes, Stella McCartney, 

Mulberry, Gucci, 3.1 Phillip 

Lim, Gianfranco Ferre, Dries 

Van Noten. 

Плетива, с бродерии 
или цветни щампи - Paul 

Smith, Louis Vuitton, Cati 

Serra и Prada.

Кожа – естествена 

или не, кожата ще бъде 

на почит следващия се-

зон. Но ако идеята не ви 

допада, винаги можете 

да я заместите с... пера. 

Както направиха Gucci, 

A n n  D e m e u le m e e s t e r , 

DSquared, Lanvin, Sonia 

Rykiel, Chanel, Alexander 

McQueen, Sass & Bide, John 

Galliano,Giambattista Valli, 

Emilio Pucci.

Гръндж излъчване 

- Bottega Veneta, Freda, 

Costume National, Isabel 

Marant. 

Сложни детайли – спли-

тания, усуквания, бродерии, 

ресни и щампи - Roksanda 

Ilincic, Chanel, Louis Vuitton, 

Prada, Dolce & Gabbana, 

Giorgio Armani, Christopher 

Kane ,  Mar i os  Schwab, 

Temperley London. 

Огромните бижута 

като важен аксесоар през 

есенно-зимния сезон - 

Lanvin, Alexander McQueen, 

Etro, Sass & Bide, YSL, 

Moschino 

Д а н т е л а  -  P u c c i , 

Christopher Kane, Erdem, 

Alexander Wang, Celine, YSL, 

MeadhamKirchhoff, Dolce 

& Gabbana, DESIGNER, 

Valentino,Stella McCartney, 

Nicole Farhi. Ако не харесва-

те дантелата, винаги мо-

жете да я замените с кожа, 

за предпочитане рокля с го-

леми джобове.

Войнишки стил – съ-

четавайте го по всякакви 

начини, носете го с всичко, 

изключително модерно през 

следващия сезон – Bottega 

Veneta, Celine, Lagerfeld, 

Louis Vuitton, Aquascutum.

Оранжево  -  S t e l l a 

McCartney, Peter Pilotto, 

Matthew Williamson, Giorgio 

Armani, Costume National, 

Miu Miu, Balenciaga 

П о л о  я к а  -  S t e l l a 

McCartney, YSL, Marc Jacobs, 

Chloe , Chanel, Givenchy. 

Ретро прически - Giles, 

Prada, Karl Lagerfeld, Erdem, 

Loewe, Louis Vuitton, Alberta 

Ferretti. 

Овча кожа - Burberry, 

Topshop, Pringle, Donna 

Karan,  DKNY, House of 

Holland,  Halston,  Ralph 

Lauren, Calvin Klein Collection, 

Vanessa Bruno, Giles – общо 

взето се използваше нався-

къде.

Колкото до „модата" 

при теглото на жените 

– в крайна сметка пищни-

те форми се завърнаха. На 

много от ревютата колек-

циите бяха представени 

от моделите на Victoria 

Secret - Prada, Giles, Louis 

Vuitton и Loewe. 

„Йети” ботуши и пал-
та - Chanel, Topshop, Berardi, 

House of Holland, Burberry, 

Jaeger, Lanvin, Hermes.

Чантите – големи или 

малки, те ще се носят на 

къса кожена дръжка в ръка 

- Louis Vuitton, Gucci, Fendi, 

YSL и Moschino.

Първият бутик на 
марката Polo Ralph 

Lauren у нас

Валентин Михов, собственикът  
на „Агресия Груп” - Александър Антов,  
и ген. Красимир Занев

Au revoir, Париж!

Снимки 
www.style.com , vogue.com



На практика от шоко-

лада и „поумняваме”, като 

в известна степен ста-

ваме по-съсредоточени. 

Захарта в състава му 

стимулира умствената 

активност, а вещества-

та в какаото възвръщат 

жизнените сили и подо-

бряват общото състоя-

ние на организма...

Шоколадът има бога-

то и интригуващо нача-

ло и минало. Използван 

за заклинания и лечение, 

издиган в култ и дости-

гал цена, близка до тази 

на среброто и златото, 

той през по-голямата 

част от своята история 

е продукт на елита.

Неж н ат а  н ап и т ка 

от шоколад всъщност 

се произвежда от пло-

да на какаовото дърво, 

познато още от праис-

торическо време главно 

в Централна Америка, 

Южна Америка, Африка 

и отчасти в Азия. Необ-

работените му шушулки 

с ботаническото име 

Theobroma cacao, което 

в превод означава „храна 

на боговете”, съдържат 

зърна, издигани на почит 

сред маите още през 600 

г., когато те ги консуми-

рат под формата на теч-

ност. По-късно ацтеките 

подобряват рецептата 

му, като към нея добавят 

ванилия и мед, наричайки 

напитката xococatl, или 

горчива напитка, което 

при изговаряне на техния 

език звучи почти като 

сегашното шоколад. 

В Европа шоколадът 

е донесен и популяризи-

ран в момента, когато 

вкусът на напитката се 

превръща в по-близък до 

европейския – със смес-

ване на стритите изпе-

чени какаови зърна със 

захар и ванилия, което 

неутрализира пикантна-

та горчивина на питие-

то. Първите шоколадови 

фабрики се появяват във 

Франция, която до на-

чалото на XVII век рев-

ностно пази тайната 

рецепта на еликсира, за 

да го изнася на терито-

рията на целия Стар кон-

тинент, което превръща 

продукта в истинско съ-

кровище.

Първият шоколад в 

твърдо състояние се по-

явява през 1847 г., когато 

е открит метод за от-

страняване на горчивата 

мазнина, наречена какао-

во масло от стритите 

изпечени какаови зърна, 

за да стане вкусът на 

напитката по-мек и при-

ятен. Така съвсем случай-

но е открито и първото 

ш о к о л а д о в о 

блокче,  което 

познаваме днес. 

То в а ,  е с -

тествено,  се 

разчува из цяла 

Европа и през 

1875 г. швейца-

рецът Даниел 

Петерс откри-

ва начин да ком-

бинира рецеп-

тата с мляко, 

започвайки да 

произвежда първия мле-

чен шоколад.

Д не с  м н ого  д руг и 

съставки обогатяват 

шоколада - различни ви-

дове ядки - лешници, ба-

деми, плодови пълнежи, 

алкохолни аромати, кафе 

есенции др. Само от ка-

каово масло, без да се 

добавя какаова маса, се 

произвежда бял шоколад, 

а аерираните блокчета 

съдържат количество 

въздух под формата на 

мехурчета. Шоколадът е 

популярен и като състав-

ка на различни сладкиши 

- пасти, торти, кекс, сла-

долед, вафли и др.
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Виолета Михайлова

Всеки познава 

несравнимия вкус 

на шоколада, 

разтапящ се 

нежно по небцето. 

Той е истинско 

изкушение не 

само за децата 

и не е случаен 

фактът, че когато 

празнуваме или ни 

е криво, търсим 

именно блокчето 

с кадифен вкус. 

Защото в него 

действително 

се съдържа онази 

аминокиселина, 

която помага за 

производството 

на серотонин, 

или още познат 

като „хормон на 

щастието”.

Шоколадът е и 

афродизиак, като 

има способността 

да стимулира 

т.нар. център на 

любовта в мозъка 

заради наличието 

на фенилетиламин 

и други вещества 

в състава 

си. Учените 

смятат, че по-

чувствителна 

към него е по-

нежната половина 

от обществото. 

Очевидно на 

господата освен 

шоколад им е 

необходимо и още 

нещо...

И ако 

шоколадът не 

може да лекува, то 

поне предпазва от 

някои заболявания. 

Наличието на 

фенол в какаото 

намалява риска 

от инфаркт 

на миокарда. 

А редовната 

консумация на 

парченца от него 

може да подобри 

състоянието 

на кръвта 

и да понижи 

вероятността 

от появата на 

тромби


