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Антикризисните мерки, ко-

ито да стабилизират иконо-

миката и бизнес климата на 

България, вече са факт. В рам-

ките на 7 месеца кабинетът 

си е заложил амбициозната 

програма да заздрави макро-

икономическата система чрез 

запазване на валутния борд и 

фиксирания курс на лева към 

еврото до влизане в еврозона-

та. В програмата е заложено 

също поддържане на баланси-

ран бюджет и устойчивост на 

финансовата система. Това 

трябва да се постигне с на-

маляване на неефективните 

разходи в структурата на 

държавния бюджет за 2009 г. 

с 15 на сто и повторно намаля-

ване в края на 2010 г., както и 

запазване на единната ставка 

на ДДС от 20 на сто. 

Поетите ангажименти към 

Европейската служба за борба 

с измамите също се превръ-

щат в национален приоритет 

за справяне с корупцията в ус-

вояването на еврофондовете и 

за подобряване на контрола при 

усвояването на средствата. 

На стр. 4

МС прие програма за възстановяване на българската икономика до 27 април 2010 г. 

ОП – ТЪРГОВИЩЕ

???
Нови жилищни зони  
в София
Спира се нарастването на града 

на северозапад и югоизток, 

промишлени зони - в северната 

периферия
Нови промишлени зони в 

северната периферия на сто-

лицата и нови жилищни зони 

предвиждат представените 

от главния архитект на София 

Петър Диков промени в Общия 

устройствен план. Пред коми-

сията по стопанска политика 

на Столичния общински съвет 

(СОС) Диков определи корекци-

ите като една от основните 

антикризисни мерки на община-

та и като „прозрачни, честни и 

справедливи към инвеститори-

те”.

Арх. Ани Вълканова, която е 

от екипа, подготвил плана, каза, 

че към 2030 г. е предвидено жи-

телите на София да бъдат 1,3 

млн. Според подготвените про-

мени съществуващите сега 

производствени зони зад Цен-

т р а л -

на гара, 

както  и 

в  к в а р -

т а л и т е 

„Захарна 

фабрика” 

и „Хладил-

ника”,  ще 

променят 

предназ-

н а ч е н и -

ето си в 

з о н и  з а 

ж и л и щ а 

и офиси. Нови промишлени зони 

ще има в северната периферия 

на града. Предвижда се още да 

бъде ограничено нарастването 

на София на северозапад и юго-

изток. 

На стр. 2

Инж. Тошко Райчев – председател 

на ОП на КСБ - Търговище 

Аз винаги съм се ръководел 

от един-единствен принцип, 

и това е човечността. 

Каквито и да са били 

условията, колкото и 

тежко да е било, винаги съм 

гледал от човешка гледна 

точка. Това не означава, 

че съм пренебрегвал 

икономическия фактор, разбира се, но съм залагал 

на своите действия, на преценка за бъдещето, на 

самата фирма и на членовете на фирмата, които 

работят. Мисля, че посоката ми е била правилна и 

фактът, че когато започнах, имах двама работници, 

а сега - около 350 души персонал, доказва това. 

Като се има предвид, че това е година, в която се 

чувстват трусовете на икономиката, кризата е 

доста сериозна, но може би пътят,  по който съм 

тръгнал,  е бил правилен. Все още успявам да запазя 

персонала, да го съхраня и слава богу, не съм останал 

без работа. 

www.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

Гл. арх. на София 
Петър Диков
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След едномесеч-

на блокада движе-

нието в Студент-

ския град ще бъде 

отпушено в нача-

лото на октомври. 

Тогава трябва да 

приключи преас-

фалтирането на 

основните улици в 

квартала на сту-

дентите – „Акад. 

Борис Стефанов” и 

„Йордан Йосифов”, 

което стартира 

в края на август. 

„Ще приключим в 

края  на  месеца . 

Работим от 7 су-

тринта до 10 часа 

вечерта,  без  да 

спираме", обясниха 

работници от фир-

мата изпълнител 

„Пътностроителна 

техника" ЕАД. Те поста-

вят новия асфалт по от-

сечките, където преди ня-

колко дни концесионерът 

„Софийска вода“ подмени 

канализационните тръ-

би. Според първоначал-

ния план на Столичната 

община ремонтът тряб-

ваше да приключи тази 

седмица и студентските 

автобуси 280 и 94 

да тръгнат по ста-

рите си маршрути. 

От „Московска” 33 

обаче са категорич-

ни, че движението 

ще бъде възстано-

вено до 1 октомври. 

„ З а б а в я н е т о 

е  само  седмица . 

Оказа се, че смя-

ната на тръбите 

за  топлата вода 

отне повече време 

от предвиденото”, 

обясни кметът на 

район „Студентски” 

Димитър Дилчев. 

Разкопаните в про-

дължение на месец 

улици в квартала 

изнервиха студен-

тите, които все-

ки ден трябва да 

прекосяват цяло-

то градче, за да хванат 

градския транспорт. По 

време на ремонта бяха 

з а к ри т и  полови н ат а 

спирки в квартала. 

Държавата готви 
концесия на 
автомагистрала „Хемус”

„Отсечката от ма-

гистрала „Хемус” между 

Велико Търново и София да 

се даде на концесия, а от 

Велико Търново до Шумен 

държавата да строи пери-

одично, когато има сред-

ства", заяви премиерът 

Бойко Борисов в Каварна. 

„Хемус ”  трябва  да 

свързва столицата с  

Варна, но до момента ни-

кой не се ангажира със 

срок, в който ще е готова. 

За участъка от магистра-

лата-Софийски околовръс-

тен път–пътен възел Яна, 

се очаква да стартира 

тръжна процедура през 

пролетта на 2010 г., а из-

пълнител да бъде избран 

през лятото, като стро-

ителството ще завърши 

до две години, заяви не-

отдавна министърът на 

регионалното развитие и 

благоустройството Росен 

Плевнелиев.

До края на мандата 

си правителството се 

ангажира да изгради три 

магистрали – „Тракия”, 

„Люлин” и „Марица”, а само 

преди дни премиерът Бой-

ко Борисов се зарече да 

строи по 65 км магистра-

ли всяка година до 2013-а. 

До края на 2010 г. се пла-

нира у нас да стартират 

8 отсечки от трите ма-

гистрали за около 900 млн. 

евро.

Очаква се в края на 

октомври да е готова 

тръжната документация 

за първите две отсечки 

от непостроената част 

от „Тракия”: Стара Заго-

ра–Нова Загора и Нова За-

гора–Ямбол. Изпълните-

лят ще е ясен тази зима, 

а строителството им 

трябва да приключи през 

лятото на 2012 г. Двата 

участъка ще струват око-

ло 204 млн. евро

Транспортните неволи 
в Студентския град 
свършват през октомври

На 22 сеп-

тември 2009 г. 

се навършиха 

101 години от 

обявяването на 

независимост-

та на България. 

На  този  ден 

през 1908 г. в 

Иван-Асенова-

та църква „Св. 

четирийсет мъ-

ченици” на ста-

ропрестолната 

столица с Ма-

нифест към бъл-

гарския народ, подписан от 

Фердинанд I, е обявена не-

зависимостта на България. 

В съответствие с ре-

шенията на Берлинския 

конгрес на територията 

на Мизия и Софийско въз-

никва Княжество България. 

Южна България е обявена 

за автономна област под 

името Източна Румелия. 

Македония остава в пре-

делите на Османската 

империя. 

На 22 септември 1908 

г. княз Фердинанд I използ-

ва сложната политическа 

обстановка и обявява Неза-

висимостта на България, а 

себе си титулува цар.

С обявяването на Про-

кламацията за българ-

ската независимост се 

отхвърлят всякакви огра-

ничения на международния 

статут на българската 

държава и в крайна сметка 

Европа е принудена да при-

знае пълноправното член-

ство на нашата страна 

в голямото семейство на 

тогавашните европейски 

държави.

В приветствието си 

във връзка с празника ми-

нистър-председателят 

Бойко Борисов отбелязва, 

че този ден е важен мо-

мент за достойното за-

връщане на страната ни 

на европейската сцена. 

Той призова всеки да на-

мери смисъла на този акт 

за себе си. Премиерът на-

помни, че през последните 

години сме се учили да се 

обръщаме по всякакви по-

води към богатата пали-

тра от уроци, които исто-

рията ни е дала. Смисълът 

на Деня на неза-

висимостта на 

България е във 

възможността 

да ни покаже, 

че решенията 

за европейско-

то бъдеще на 

страната ни се 

вземат всеки 

ден.

Всеки бъл-

гарски гражда-

нин трябва да 

знае, че преми-

ерът и новото 

правителство последо-

вателно ще отстояват 

националните интереси 

в отношенията си с евро-

пейските си партньори от 

ЕС, Русия и НАТО, беше ка-

тегоричен Бойко Борисов. 

Управляващите ще напра-

вят всичко възможно да 

работят докрай за Бълга-

рия и в областта на енер-

гетиката, усвояването 

на еврофондовете и във 

всяка сфера, която засяга 

интересите на български-

те граждани. Премиерът 

завърши празничното си 

приветствие с уверени-

ето, че правителството 

ще положи усилия да га-

рантира възможността 

на всеки българин да се 

чувства европеец и да жи-

вее по европейски стан-

дарти и правила. 

101 години независима 
България

Ирина Бокова – 10-и генерален 
директор на ЮНЕСКО

Ирина Бокова беше из-

брана за нов, 10-и генера-

лен директор на ЮНЕСКО 

като първата жена, петия 

европеец и първия източ-

ноевропеец в историята 

на организацията.

Избирането на българ-

ския кандидат за поста 

на петия тур в надпрева-

рата се превърна в най-

оспорвания и най-широко 

отразяван от медиите 

избор от създаването на 

организацията през 1945 

г. Дипломатът от кари-

ерата Ирина Бокова бе 

избрана с 31 на 27 гласа. 

Основният й съперник, ми-

нистърът на културата 

на Египет - Фарук Хосни, 

получи равен брой гласове 

с нея на четвъртия тур - 

по 29. Те се изправиха един 

срещу друг след последо-

вателното оттегляне на 

австрийката Бенита Фе-

реро-Валднер и еквадор-

ката Ивон Баки. Самата 

Бокова посочи малко след 

избирането си на поста, 

че всички кандидати са 

предложили много добри 

идеи.  „Ще заимствам 

всички хубави идеи от 

програмите на другите 

кандидати. Надявам се, че 

ще бъдем заедно, не само, 

разбира се, с представи-

телите на арабския свят, 

но и с всички регионални 

групи в организацията, 

защото аз никога не съм 

вярвала в сблъсъка между 

цивилизациите. ЮНЕСКО 

съществува, за да носи 

толерантност и диалог. 

Задачата на организаци-

ята е културното много-

образие. Нужен ни е нов 

хуманизъм, който беше 

главен в моята програма, 

озаглавена „Новият хума-

низъм на XXI век”, посочи 

Бокова. 

От стр. 1
Нова зона за развитие 

на града ще има между 

северната част на Око-

ловръстния път и Стара 

планина. Ще се ограничи 

и жилищното строител-

ство в подвитошката яка 

в замяна на допълнителни 

жилищни зони в околоград-

ските части. Предвидено 

е 320 ха от територията 

на общината да бъдат за 

допълнителни зелени пло-

щи, като 90 ха от тях са 

в София. Други допълни-

телни 6 ха са определени 

за зони за спорт и раз-

влечения в София, а общо 

за общината са 77 ха. За 

развитие в далечна перс-

пектива са определени 

допълнително 6600 ха, а 

допълнителните жилищни 

зони са 2000 ха. Производ-

ствени-

те зони 

в София 

на ма л я -

ват от 4 

на 3,5%. 

В е л я н а 

Н а й д е -

нова от 

е к и п а 

п о с о ч и , 

че в кори-

гирани я 

план е предвидено всеки 

жилищен комплекс да има 

по 1-2 парка, като е даден 

пример с предвидения за 

изграждане Северозапа-

ден парк.

Нови жилищни зони в София

Премиерът Бойко Борисов: Отстояваме 

националните си интереси
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„Категоричен съм, 
че при строителство-
то на магистрали дис-
криминационни условия 
към българските компа-
нии няма да има. Всички 
ще имат равен шанс”, 
заяви министърът на 

регионалното развитие 

и благоустройството 

Росен Плевнелиев след 

срещата си с предста-

вители на Американска-

та търговска камара у 

нас.  По думите му те 

трябва да имат опит в 

строителството на по-

добни съоръжения, но не 

е необходимо това да са 

само магистрали, а също 

и първокласни пътища.

„Българските ком-
пании няма да бъдат 
дискриминирани”, кате-

горичен е той. На въп-

рос кога ще бъдат ясни 

условията за участие 

в тръжните процедури, 

министърът отговори, 

че се работи активно и 

се очаква тръжната про-

цедура да бъде одобрена 

не по-късно от края на 

октомври, за да може да 

стартира през ноември. 

Той гарантира, че всич-

ки фирми ще имат равен 

шанс и дори имал револю-

ционната идея да наеме 

къщата на „Биг брадър” 

за търга за магистрала 

„Тракия”, за да бъде чест-

на и прозрачна процеду-

рата. Тя ще бъде съгла-

сувана с Европа и в нея 

ще участват предста-

вители на „Трансперанси 

Интернешънъл”. 

„Освен това ще на-
правим списък от вещи 
лица, които ще са потен-

циални членове на 
комисии.  Те  ще 
бъдат избирани 
да участват на 
случаен принцип, 
чрез компютър. 
Другата идея, коя-
то имаме, е да на-
емем сейф в БНБ, 
за да сме сигурни, 
че ценовите офер-
ти ще бъдат тре-
тирани по прави-
лен начин”, обясни 

още министърът. 

Той заяви, че се ра-

боти по въвежда-

нето в общ регис-

тър на всички договори 

по Оперативна програма 

„Регионално развитие“, 

а също и по създаването 

на единна информационна 

система за всички дого-

вори, които се подпис-

ват за финансиране от 

общините. Целта е да 

се гарантира, че няма да 

има дублиране, както се е 

случвало досега.

Росен Плевнелиев по-

сочи още, че в България 

има 62  изключително 

опасни моста и се обмис-

ля идеята в НАПИ да бъде 

създаден отдел „Мосто-

ве” и отдел „Тунели”, за да 

има хора, които да носят 

отговорност. 

Във връзка със създа-

ването на фонд, в който 

да се събират постъпле-

нията от пътни данъци и 

такси, които да отиват 

за строителство и ре-

монт на пътища, какъв-

то наскоро беше поискан 

от Българската браншо-

ва камара „Пътища”, за 

което вестник „Строи-

тел” вече писа, минис-

търът определи идеята 

като „много добра”. По 

думите му такъв фонд е 

работил добре в мина-

лото, а също и в други-

те държави, но това не 

може да бъде приоритет 

в следващите 2-3 месеца. 

Такъв фонд може да зара-

боти през 2011 г. 

„Правителството 
направи изключително 
смел ход, като извади 
управление „Пътни так-
си и разрешителни” от 
НАПИ и го прехвърли към 
агенция „Митници”. За 
мен това е най-смелата 
реформа, която е напра-
вена до момента”, заяви 

още министърът.

Българските компании няма да бъдат 
дискриминирани

Министър Плевнелиев:

Мариана Корчакова

С неостаряващия сту-

дентски химн Gaudeamus 

Igitur и тази година официал-

но беше открита академич-

ната учебна година на Вис-

шето строително училище 

„Любен Каравелов”.

Какво е различното тази 

година в сериозната 71-го-

дишна възраст на това ав-

торитетно училище за архи-

текти и строители? Новото 

е, че вече определено може 

да се говори за обучение от 

европейски тип, и то не само 

заради англоезичното препо-

даване на младежи от съсед-

на Турция, а и на желаещи от 

българските студенти… За-

щото и тази година ВСУ „Л. 

Каравелов” продължава дъл-

гогодишните си традиции 

в подготовката на специа-

листи с висше образование 

в областта на строител-

ството и архитектурата. 

За периода на съществуване 

училището е дало образова-

ние на повече от 5100 спе-

циалисти, от които над 300 

чуждестранни граждани.

И както заяви в рек-

торското си слово доц. д-р 

инж. Георги Годинячки: „Въз-

питаниците на училището 

са заели трайно място в 

строителния бранш като 

известни и уважавани стро-

ителни бизнесмени; практи-

куващи инженери у нас и в 

чужбина; ръководители на 

различни нива в държавния 

и частния сектор; препода-

ватели във висши и средни 

училища; научни работници 

и други… Искаме да ги пос-

ледвате!”

360 първокурсници днес 

за първи път прекрачиха пра-

га на ВСУ „Л. Каравелов”, за 

да получат след няколко го-

дини една от образователно-

квалификационните степени 

– „професионален бакалавър”, 

„бакалавър”, „магистър” и 

„доктор”. За отбелязване е, 

че тази година тук за пър-

ви път ще се дипломират и 

архитекти. И още,  училище-

то развива научноизследо-

вателска и приложно-прак-

тическа дейност, поддържа 

международни контакти и 

осъществява студентски 

и преподавателски обмен с 

висши училища от страни 

на Европейската общност.

Любопитството ни нака-

ра да разгледаме и базата на 

висшето училище. За отбе-

лязване е решеният напълно 

проблем със студентските 

общежития! Учебната база 

във ВСУ „Л. Каравелов” наис-

тина поддържа традициите 

на сериозно учебно заведе-

ние, което предлага големи 

възможности за реализация 

и адаптивност в широк кръг 

от дейности в областта на 

строителството и архитек-

турата.

„Ще ви подготвим да ра-

ботите в екип, както е в жи-

вота, в практиката на стро-

ителите и архитектите. И 

запомнете – избрали сте 

трудни и непреходни специ-

алности! Бъдете достойни 

за тях!”, завърши словото си 

ректорът .

Gaudeamus Igitur - „Да се 

веселим, докато сме млади”, 

и да учим! – обещаха първо-

курсниците. 

Обучение от 
европейски тип

Георги Сотиров

ÑÒÎ ÄÓÌÈ
Идеята да се обвърже правото на хората 

да пътуват зад граница със здравноосигури-
телните вноски не издържа спокойния анализ 
най-малко по две причини: първата е особено 
важна - нарушава се основният девиз, прокла-
миран при създаването на Европейския съюз 
- за свободно движение на стоки, капитали 
и хора. Второто – шивачките от далечно-
то родопско село няма как да знаят или да 
проверят дали чуждият им чорбаджия е на 
„ти” със законите на държавата, която му е 
позволила да се прави на работодател, спаз-
вайки именно принципите на ЕС...

И изведнъж, когато решат да прескочат 
до Солун, за да накупят за родата евтин 
прах за пране, на границата да им вземат 
тескерето... Пишещият тези редове пре-
ди пет години продаде едно „Рено” на коле-
га пред нотариус, с платени нотариални и 
държавни такси. Оттогава купи и продаде 
други два автомобила. Въпросното „Рено” 
обаче още се води на партидата му за данъ-
ци в общината на „Красно село”... Е, щом 
държавата не може да обвърже електронно 
системите на силно бюрократизираните 
КАТ и местна власт, за какъв дявол са при-
казките от пусто в празно? За една държа-
ва в криза по-важното е да насочи усилията 
на администраторите си към правилното 
управление на бюджетните потоци, които 
се формират от нашите данъци, а не да 
създава нереални ситуации за тези, които 
пълнят хазната...

Георги Сотиров

Ректорът на ВСУ „Л. Каравелов”, 
доц. д-р инж. Георги Годинячки
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Разглеждането на общо 

88 законопроекта, измене-

ния и допълнения в дейст-

ващи закони с конкретни 

срокове за съгласуване в 

Министерския съвет пред-

вижда законодателната 

програма на правител-

ството за периода сеп-

тември-декември 2009 г. 

Предвиждат се промени в 

законите за опазване на 

околната среда, за прива-

тизация и следприватиза-

ционен контрол, за контрол 

на взривните вещества, 

огнестрелните оръжия и 

боеприпасите, за възобновя-

емите енергийни източници 

и биогоривата, на законите 

за обществените поръчки 

и за здравното осигурява-

не. Законопроект за дей-

ностите по предоставяне 

на услуги ще предложи за 

обсъждане министърът на 

икономиката, енергетиката 

и туризма, а министърът на 

земеделието и храните - за 

преброяване на земеделски-

те стопанства през 2010 г.

Вицепремиерът и ми-

нистър на финансите ще 

внесе проекти за изменения 

и допълнения в законите 

за данъка върху добавена-

та стойност, за акцизите 

и данъчните складове, за 

корпоративното подоход-

но облагане, за данъците 

върху доходите на физиче-

ските лица, за местните 

данъци и такси. Крайният 

срок за предаване в МС е 12 

октомври 2009 г. До 19 ок-

томври министър Симеон 

Дянков трябва да предста-

ви в Министерския съвет 

законопроекта за държавния 

бюджет за 2010 г. До края 

на октомври министърът 

на здравеопазването ще 

внесе закон за изменение 

и допълнение (ЗИД) в Зако-

на за лечебните заведения, 

министърът на околната 

среда и водите - ЗИД на 

Закона за управление на от-

падъците, а министърът на 

правосъдието - ЗИД на За-

кона за отнемане в полза на 

държавата на имущество, 

придобито от престъпна 

дейност.

Законодателната про-

грама на правителството 

за ноември предвижда об-

съждания на промени в Коде-

кса за социално осигурява-

не, на закона за концесиите, 

за търговския регистър, 

за животновъдството, за 

отбраната и въоръжените 

сили; за движението по пъ-

тищата, както и законо-

проекти за развитието на 

академичния състав в Бъл-

гария и за потребителския 

кредит.

През декември предстои 

обсъждането на промени в 

законите за водите, за со-

циалното подпомагане, за 

интеграцията на хората с 

увреждания, за устройство-

то на Черноморското край-

брежие, за морските прос-

транства, вътрешните 

водни пътища и пристани-

щата. Министърът на ико-

номиката, енергетиката и 

туризма ще бъде вносител 

на закони за изменения и до-

пълнения в законите за за-

наятите, за енергетиката, 

за техническите изисква-

ния към продуктите. 21 де-

кември е крайната дата за 

внасянето в МС от страна 

на министъра на правосъди-

ето на ЗИД на Администра-

тивно-процесуалния кодекс, 

ЗИД на Закона за съдебната 

власт, ЗИД на Наказателно-

процесуалния кодекс, ЗИД на 

Наказателния кодекс и ЗИД 

на Закона за търговския ре-

гистър. Министър Божидар 

Димитров ще предложи про-

мени в Закона за българско-

то гражданство.

Сметната палата ще прави 

одит на ПУДООС
 

Депутатите приеха предложението Сметната 

палата да извърши одит на Предприятието за уп-

равление на дейностите по опазване на околната 

среда (ПУДООС) за няколко година назад. Докладът 

на Сметната палата трябва да бъде внесен в На-

родното събрание до 31 януари 2010 г. 

Проф. Валери Димитров, председател на Смет-

ната палата, коментира, че това е одит на изпъл-

нението, на ефективността на управлението на 

дейностите в това предприятие. Одитът ще на-

влезе в преценки за това доколко ефективно са били 

управлявани парите в предприятието. При този вид 

одит аз ще нося лична отговорност за извършва-

нето му, каза проф. Димитров и добави, че такъв 

доста мащабен одит изисква много време. 

Делян Добрев от ГЕРБ съобщи, че последните 3 

години ПУДООС е финансирало проекти за 561 млн. 

лв. За същия период приходите на предприятието 

са 260 млн. лв. За предприятието са отпускани и 

средства от излишъка и въпреки това има разлика 

от над 100 млн. лв. в приходната и разходната част 

на ПУДООС. По думите на Добрев с пари от пред-

приятието са финансирани предимно малки общини.

Радикално

Столичната община обмисля сериозни мерки за 

ограничение на строителството в зони, в които няма 

изградена инфраструктура, съобщи главният архитект 

на столицата Петър Диков. Това стана на конференция 

„Европейският град – градоустройство и архитектура, 

сигурност и финанси”, провела се в края на миналата 

седмица. По думите на Диков това ограничение ще съз-

даде добри условия за изграждане на такава на вече 

застроените места, на които инфраструктура няма. 

„Столичната община ще положи усилия да дисциплинира 

бизнеса”, заяви Диков, но и ще превърне града в привле-

кателен за него. Ясни, прозрачни, видими и достъпни 

за всички правила, чрез устройствени планове, обеща 

главният архитект. Амбицията му е да привлече про-

изводствения бизнес в София, а приемането на Общия 

устройствен план ще даде възможност за влизане на 

такъв бизнес. По негова информация, заради необходи-

мостта от изграждане на много на брой трамвайни 

трасета, които да отвеждат хората до метростан-

циите, в София ще бъде построен завод за трамваи, 

който не е изключено да обслужва Европа. Трамвайни-

ят транспорт на Стария континент изживявал своя 

Ренесанс. 

Диков разказа, че социалните проекти, които Столич-

ната община подготвя, са в четири направления - обра-

зование, спорт, парково строителство и жилищно строи-

телство. В града е предвидено изграждането на две нови 

училища, които вече са проектирани. Мисли се в посока 

как да се насърчат публично частните партньорства в 

училищния и кварталния спорт. 

Диков напомни, че за подпомагане на бизнеса адми-

нистрацията на общината работи по 12 часа дневно, 

тоест на гишетата може да се отиде и в извънработно 

време. 

88 законопроекта гледа МС до 
края на годината
Програма на правителството предвижда промени в 9 действащи закона

Елица Илчева

Кабинетът одобри...
От стр. 1

Това, разбира се, ще 

стимулира българските 

фирми, които с месеци 

чакат свежи пари, за да 

се спасят от фалити. За 

да стане това обаче, ев-

ропейските пари трябва 

да се управляват с нов 

опростен подход при оф-

ормянето на документи-

те за изпълнението на 

проектите. Други мерки, 

които ще се приложат за 

този важен за бъдещето 

на фирмите финансов ин-

струмент, са децентра-

лизацията на процеса, на 

оценката и контрола на 

малките проекти, както 

и осигуряване на непре-

къснат паричен поток 

към бенефициентите за 

сметка на средства от 

ЕС и съответстващо на-

ционално съфинансиране. 

По този начин ще бъде 

решен и проблемът със 

забавените плащания, 

като се ускорят обра-

ботката и плащанията 

по проекти, които до мо-

мента не са обработени. 

Средствата във фонд 

ФЛАГ също ще бъдат уве-

личени и така ще бъдат 

подпомогнати бюджети-

те на общините. 

Бързото възстано-

вяване на ДДС също е 

мярка, която бизнесът 

очаква, защото има слу-

чаи, когато фирмите си 

чакат парите повече от 

половин година.

 От 2010 г. ще бъде 

намалена и осигурител-

ната тежест с 2% и с 

по 1% през следващите 

три години, което неми-

нуемо ще се усети и от 

обикновените граждани. 

За да се преодолее и без-

работицата, която през 

последните месеци нара-

ства, е предвидено сти-

мулиране на заетостта 

и социално подпомагане 

чрез увеличаване размера 

на минималния осигури-

телен доход за самооси-

гуряващите се лица до 

420 лева, преориентиране 

на програмите от осигу-

ряване на „временна” към 

устойчива заетост на 

групите в неравностой-

но положение в реалната 

икономика и не на послед-

но място, изграждане на 

единна информационна 

система за търсене и 

предлагане на работна 

сила, професионална ква-

лификация и преквалифи-

кация. 

Ще се ускори работа-

та по мащабните инфра-

структурни проекти по 

ОП „Транспорт” и „Околна 

среда”. 

Утвърдените от пра-

вителството мерки са 

обсъдени с народните 

представители, между-

народните финансови ин-

ституции и социалните 

партньори.

Нови задачи пред новата 
антикорупционната комисия

Правителството из-

мени решение от 2006 г. 

за създаване на Комисия 

по превенция и противо-

действие на корупцията 

(КППК) като обнови със-

тава й и постави нови 

задачи пред членовете й. 

Целта е да се акцентира 

върху превенцията на ко-

рупцията и на конфликта 

на интереси, което ще 

има по-голям ефект, от-

колкото осъществяването 

на репресивни мерки след 

извършването на корупци-

онни действия, посочи за-

местник-министърът на 

вътрешните работи Весе-

лин Вучков. Той допълни, че 

промяната в решението за 

създаването на комисията 

е заложено и в 57-те мерки 

за изпълнение на препоръ-

ките от последния доклад 

на Европейската комисия, 

одобрени от правител-

ството преди по-малко от 

месец.

При изработването на 

държавната антикорупци-

онна политика комисията 

ще анализира проявите на 

корупция и конфликт на ин-

тереси и ще предлага поли-

тики за превенция и проти-

водействие срещу тях. Към 

досегашните й задачи – да 

предлага приоритетите на 

антикорупционната поли-

тика на правителството, 

да анализира нормативна-

та уредба и да предлага 

промени с цел премахване 

на  услови ята 

за проява и раз-

пространение 

на корупционни 

п р а к т и к и,  д а 

изготвя стра-

тегически доку-

менти, да пред-

лага промени в 

структурите за 

вътрешен ад-

министративен 

контрол и др., се 

добавят предприемането 

на мерки за повишаване 

на обществената осведо-

меност относно мерките 

за превенция и противо-

действие на корупцията; 

разработването на мерки 

за усъвършенстване на 

превантивните механизми 

за противодействие на ко-

рупцията и конфликта на 

интереси при вземането 

на управленски решения 

и в работата на админи-

страцията; изготвянето 

на предложения за оптими-

зиране на наказателната 

политика по случаи на ко-

рупция и т.н.

 За председател на ко-

мисията е определен ви-

цепремиерът и министър 

на вътрешните работи 

Цветан Цветанов. Негов 

заместник е вицепремиер-

ът и министър на финан-

сите, а членове на КППК 

са министрите на право-

съдието, на образование-

то, младежта и науката, 

на здравеопазването, на 

регионалното развитие 

и благоустройството, на 

икономиката, енергетика-

та и туризма и на отбра-

ната. В състава на КППК са 

включени още председате-

лят на ДАНС, секретарят 

на Съвета по сигурността 

към министър-председате-

ля и секретарят на Съвета 

по управление на европей-

ските фондове



5СТРОИТЕЛИНТЕРВЮпетък, 25 септември 2009

Прокурор Ангелина Митова, ръководител на специализираното звено за противодействие на 

престъпленията, свързани с финансовата система на ЕС:

Започваме проверки  
по оперативните програми
Прокуратурата разследва 3 сигнала по „Регионално развитие”

Г-жо Митова, пред-
ставете специализи-
раното звено -  кого 
включва то,  каква е 
неговата цел, правомо-
щия?

Звеното беше съз-

дадено през октомври 

миналата година. С из-

вършеното преструкту-

риране във Върховната 

касационна прокуратура 

от 1 септември 2008-а е 

създаден осми отдел във 

Върховната прокуратура 

– „Противодействие на 

престъпленията, свър-

зани с финансовата сис-

тема на ЕС”. Това беше 

отдел,  ръководен  от 

г-жа Маргарита Попова, 

в който бяха включени 

петима прокурори от 

Върховната касационна 

прокуратура. От сфор-

мирането на този отдел 

впоследствие започна 

изграждането на специ-

ализираното звено от 

прокурори, разследващи 

полицаи и дознатели. На-

шето местопребиваване 

е в Националната след-

ствена служба. В звено-

то са включени шести-

ма прокурори, които са 

от Софийската градска 

прокуратура, толкова 

са и  прокурорите от 

Софийската  районна 

прокуратура и заедно с 

нас работят още десет 

дознатели и двама пред-

ставители на МВР като 

оперативни работници. 

Идеята, съобразно и на-

именованието на този 

отдел, е да се правят 

разследвания във всички 

случаи, когато са извър-

шени престъпления по 

различните предприсъе-

динителни и съответно 

оперативни програми 

със средства, отпусна-

ти от ЕС. Нашата рабо-

та започна по предприсъ-

единителните програми, 

а именно, по „Леонардо 

да Винчи”, САПАРД и съ-

ответно по ФАР и ИСПА. 

Най-многобройни бяха 

делата по САПАРД, като 

впоследствие в хода на 

работата бяха вклю-

чени и други програми, 

които са към Държавен 

фонд „Земеделие” и към 

Министерството на зе-

меделието - схемата за 

единно плащане на площ, 

където в последно вре-

ме стана ясно, че има 

изключително много на-

рушения от българските 

бенефициенти. В тези 

агенции ние заварихме 

обстановка, която беше, 

меко казано, разхвърляна 

като организация. Из-

исквайки материали от 

тези агенции, не може-

хме да съберем обема, 

който беше необходим в 

един изключително кра-

тък период, защото раз-

следването по тези дела 

първо е обемно и дълго и 

бавенето от страна на 

контролните органи съз-

даваше допълнителни за-

труднения. Администра-

тивният капацитет там 

беше и продължава да 

бъде на не особено висо-

ко ниво. В твърде кратък 

период от време, няколко 

месеца, защото говоря 

за ноември 2008 г., ус-

пяхме да внесем и обви-

нителни актове, и две 

споразумения в Софий-

ския районен съд, което 

е изключително важно за 

нас, защото венецът на 

прокурорската работа е 

внасянето на съответ-

ните обвинителни ак-

тове. Наш партньор при 

разследванията се явява 

и Европейската служба 

за борба с измамите - 

ОЛАФ. Ние получавахме 

немалък брой сигнали 

оттам, но изпращахме 

сигнали и в ОЛАФ, които 

бяха преди всичко с цел 

да ни се окаже необхо-

димото съдействие за 

събиране на информация 

и данни, когато ставаше 

въпрос за български бе-

нефициенти. Макар ние 

да подавахме необходи-

мата информация чрез 

АФКОС, която е точката 

от България за контакт 

с ОЛАФ, беше нужен и 

прекият контакт с тези 

представители. За крат-

кия период от време, в 

който съществуваме, се 

създаде добро взаимо-

действие и координация. 

Ако можем да очер-
таем ситуацията към 
момента, какво ви при-
теснява  най-много? 
Какъв е най-големият 
проблем, който се очер-
тава, къде са най-мно-
гото случаи, най-голе-
мите като финансови 
загуби? 

Най-големият брой 

дела, които са образу-

вани, са, естествено, по 

предприсъединителните 

фондове. Говоря първо за 

програма САПАРД. Към 

настоящия момент ние 

имаме образувани 58 до-

съдебни производства и 

79 преписки. Тук пробле-

мът е най-сериозен. На-

шата работа занапред 

пък ще е насочена преди 

всичко към проверка на 

голям обем проекти, ко-

ито са по оперативните 

програми. Ще проверява-

ме както бенефициенти-

те, така и длъжностни-

те лица.

Тоест това е нещо 
ново?

Това е новото за нас, 

защото на общия брой - 

1262 материала, които в 

момента се работят в 

прокуратурата, от тях 

230 досъдебни производ-

ства, само 10-15 са слу-

чаите, по които имаме 

сигнали от директори 

на оперативни програми 

за допуснати нарушения. 

Но за да не се допусне с 

оперативните програми 

да стане това, което 

стана с предприсъеди-

нителните фондове, ние 

сме организирали среща 

с ръководителите на ди-

рекции на съответните 

оперативни програми, с 

които да се запознаем, 

да обсъдим техния на-

чин на работа, броя на 

проектите, най-малкото 

да поискаме информация 

за проектите, които са 

одобрени, за които са 

платени средства, по 

тези, по които има по-

дадени документи, но 

все още не са одобре-

ни, да се запознаем с 

вътрешните контролни 

органи, работата на ко-

ито е от изключително  

важно значение, защото 

те са първият буфер, 

който може да обрабо-

ти информацията и да 

изпрати при нас годна 

информация, за да можем 

ние да започнем съот-

ветното разследване. 

Има ли много сигна-
ли по ОП „Регионално 
развитие”? И да кажем 
нещо повече за тях.

Само три са сигна-

лите точно по „Реги-

онално развитие” ,  но 

те са съвсем отскоро, 

сега започваме работа 

по тях. Свързани са с 

евросредства, отпусна-

ти за ремонт на пъти-

ща. Все още няма нищо 

конкретно,  случаите 

са съвсем изолирани - в 

различните краища на 

България са. Няма ня-

каква схема, за която  

бихме могли да говорим.

В и е  к а з а х т е ,  ч е 
всъщност има още една 
новина,  а именно, че 
започват проверки на 
длъжностни лица, а не 
само на бенефициенти.

Това не би могло да 

се приеме като абсо-

лютна новост, защото 

ние, разследвайки в едно 

досъдебно производство 

конкретен бенефициент, 

във всички случаи сме 

разпростирали работа-

та и разследването и по 

отношение на длъжност-

ните лица. Само като 

пример бих искала да 

посоча - внесен е обви-

нителен акт срещу един 

от бившите изпълнител-

ни директори на агенция 

САПАРД Асен Друмев за 

неговите нарушения . 

Обемът на обвинението, 

което е срещу него, е ре-

зултат точно на работа 

по конкретен проект, за 

който не се събраха дан-

ни за бенефициента, но 

се събраха достатъчно 

данни за повдигане на 

обвинения срещу него. 

На този етап ние опре-

делено насочваме своята 

дейност и към разслед-

ване на тези длъжност-

ни лица, които са до-

пуснали отпускането на 

средства по конкретни 

проекти при нарушение 

на съответни служебни 

задължения.

Има ли неща в зако-
нодателството, които 
трябва да се променят, 
така че вашата работа 
да се улесни и да стане 
по-ефективна?

Разследването  на 

престъпленията, свър-

зани с финансовата сис-

тема на ЕС, са чисто 

икономически престъ-

пления. Такива, каквито 

съществуват навсякъде. 

Единствено евросред-

ствата обуславят някак-

ва по-голяма специфич-

ност. Свързаните с тях 

престъпления са чисто 

стопански и обикновено 

включват измами. Казах 

и преди, че се налагат 

изключително  тежки 

проверки, за да може да 

се установят съответ-

ни фактури, документи 

и т.н. Към момента ние 

се сдобиваме чрез ОЛАФ 

с много материали, кои-

то действително нямат 

никаква  процесуална 

стойност. Още минала-

та година, в началото 

на ноември, когато зве-

ното беше посетено от 

министър-председателя, 

от бившия министър на 

правосъдието и други 

министри, ние направи-

хме своето предложение 

докладите на ОЛАФ да 

бъдат включени като 

доказателство директ-

но, но това не се случи. 

Надявам се при евенту-

алната работа по новия 

НПК това наше предло-

жение да бъде обсъдено и 

евентуално да се уважи, 

защото то е полезно не 

само за нас, а за всички 

колеги. Защото матери-

алите на ОЛАФ - такъв 

компетентен орган, са 

доста изчерпателни. А с 

техните възможности за 

разследване във всички 

страни на ЕС ние бихме 

избегнали една правна 

поръчка, която предпо-

лага изключително дъл-

го време за разследване.

Надявам се, това да се 

случи. 

Какво предстои от-
тук нататък?

Аз имах възможност 

преди няколко седмици да 

кажа, че, макар че беше 

летен период, ние внесо-

хме десет обвинителни 

акта. Те се увеличиха, 

сега станаха 15, т.е. ние 

не спираме да работим. 

Пред нас стои задачата 

да приключим и делата, 

които сме образували в 

рамките на шестмесеч-

ните срокове, и да вне-

сем съответните обви-

нителни актове.

Ангелина Митова е 

родена на 15 юни 1959 г. в 

Панагюрище. Завършила е 

Юридическия факултет на 

СУ „Св. Климент Охридски”. 

От 1990 до 2001 г. е районен 

прокурор на Панагюрище. 

От 2001-ва до март 2007-а 

е последователно прокурор 

и зам. окръжен прокурор 

на Пазарджик. От 2007-а 

е прокурор във ВКП, а от 

октомври същата година е 

в специализираното звено 

за противодействие на 

престъпленията, засягащи 

фондовете на ЕС. От 28 юли 

т.г. е избрана за ръководител 

на звеното. Омъжена е, с 2 

деца.

Ренета Николова
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Спряха парите за водопровод 
в Перник
Има обещание МОСВ да преразгледа проекта на общината за квартал Калкас

Предприятието за уп-

равление на дейностите 

по опазване на околната 

среда (ПУДООС) отряза па-

рите за реконструкция на 

вътрешната водопроводна 

мрежа в пернишкия квартал 

Калкас. През юли с решение 

на новия екоминистър бе из-

вестено, че на община Пер-

ник се отпуска безвъзмезд-

на помощ в размер на 1 199 

952 лв., за да бъде ремонти-

рано остарялото съоръже-

ние. Според кмета Росица 

Янакиева реконструкцията 

е повече от належаща, тъй 

като водопроводът е на 

възраст от близо половин 

век, амортизиран е, авари-

ра и реализира водни загуби. 

В момента целият квартал 

е разкопан, тъй като там 

продължава работата по 

големия проект за изграж-

дане на канализация.

„Ще бъде напълно не-

логично в Калкас да бъде 

положена канализация, след 

което да ремонтираме 

настилките по улиците, а 

после пък отново да копаем 

заради водопровода. Това 

ще бъдат пари, хвърлени на 

вятъра”, коментира кме-

тът. Заради този проблем 

преди дни Росица Янакиева 

бе на разговор в министер-

ството на околната среда. 

Тя посочи, че община Пер-

ник отново ще внесе про-

ектното предложение с на-

ложителните дейности за 

финансиране, а от МОСВ 

са обещали да преразгле-

дат разработката. Подмя-

ната на водопровода е на-

лежаща, тъй като аварира 

често и създава проблеми. 

ПУДООС е спряло финанси-

рането и на два проекта 

на община Ковачевци. Това 

са „Екокът за отдих с еко-

пътека - местност Жъм-

билница в с. Ракиловци”, за 

който е трябвало да бъде 

отпусната безвъзмездна 

помощ в размер на 60 хил. 

лв., и „Екопътека и кът за 

отдих - с. Сирищник” за 11 

600 лв.

Бившият минис-
тър на околната 
среда и водите 
Джевдет Чакъров 
заедно с кмета 
на община Перник 
Росица Янаки-
ева направиха 
първа копка на 
канализацията в 
кв. Калкас на 16 
март т.г.

И.д. кметът 
на Столичната 
община Минко 
Герджиков и 
председателят 
на групата на 
ГЕРБ в Столичния 
общински съвет 
положиха „първа 
копка” на втора 
сграда на ЦДГ 
„Латинка”. 
Детската градина 
се намира в 
район „Изгрев”. 
Разширението 
ще включва зали 
за игра, спални 
помещения за 
две групи и 
физкултурен 
салон

Милена Грозданова

Тина Илова

Избират нов изпълнител 
за пътя Дивотино–Люлин–
Голямо Бучино

Построиха апартаментен 
комплекс на първа речна 
линия на Дунав

Децата от Монтана влязоха 
в ремонтирани училища

Община Перник из-

бира нова фирма из-

пълнител за ремонта 

и рехабилитацията на 

пътя Дивотино–Люлин–

Голямо Бучино. Мест-

ната управа обяви нова 

открита процедура по 

закона за обществени-

те поръчки за строи-

телството на отсечка-

та между трите села. 

Това е трасето, което 

ще свързва областния 

град с автомагистрала 

„Люлин”. Дължината му 

е около 7 км. Проектът 

е с прогнозна стойност  

3 350 979 лв. без ДДС и 

е от стратегическо зна-

чение за северозападния 

район на община Перник, 

тъй като гарантира 

удобна и бърза връзка 

със столицата. Нова-

та процедура за избор 

на фирма изпълнител бе 

наложена заради съдебно 

обжалване на първата. 

Проектът се финансира 

от община Перник със 

средства, предоставе-

ни от ОП „Регионално 

развитие” 2007-2013 г. 

Срокът за изпълнение е 

12 месеца. Предметът на 

поръчката обхваща ин-

женеринг - изготвяне на 

работен проект и изпъл-

нение на рехабилитация 

и реконструкция на пътя. 

Освен земни, пътни и из-

копни работи дейности-

те включват изграждане 

на отводнителни съоръ-

жения, хоризонтална и 

вертикална маркировка. 

Кандидатите могат да 

получат документация 

за участие в търга до 25 

октомври 2009 г. Срокът 

за получаване на заявле-

ния и оферти за участие 

изтича в 16 часа на 6 ок-

томври. Офертите на 

кандидатите ще се от-

ворят на 7 октомври в 

10 часа в заседателната 

зала на Община Перник. 

Това бе първият голям 

проект, който община 

Перник спечели по евро-

пейските програми през 

2008 г. На 25 март 2009 

г. на площада в с. Люлин 

беше направена първата 

копка за реконструкция-

та на пътя Дивотино–

Люлин–Голямо Бучино.

Апартаментен 

комплекс по подобие 

на тези по Черномо-

рието бе построен 

на първа речна линия 

на Дунав при село 

Симеоново. То се на-

мира на дунавския 

бряг само на 12 км от 

Видин и на 5 км от 

международния път 

Е-79. Отчетена е и 

близостта му до Бело-

градчик и ГКПП при Ви-

дин, Връшка чука и Брегово.  

Комплексът има 35 апарта-

мента от различен тип. В 

момента функционира като 

хотел, но жилищата са обя-

вени за продажба. Цената 

им е 650 евро на кв. м. 

Комплексът е изграден 

за целогодишно обитава-

не. Построен и обзаведен 

е в луксозен стил. Първите 

обитатели на новия ком-

плекс са семействата на 

испански инженери, които 

участват в строителство-

то на Дунав мост-2. Големи-

ят строеж се намира на 20 

км от него. 

В ремонтирани учили-

ща започна новата учебна 

година в Монтана, съобщи 

кметът Златко Живков. За 

обновлението са похарче-

ни 850 хил. лв. Пет училища 

са ремонтирани със сред-

ства от програмата „Кра-

сива България”. 300 хил. 

лв. са вложени за ремонт 

на дворовете на трето и 

четвърто основно учили-

ще и на природо-матема-

тическата и езиковата 

гимназия. Проектът за ас-

фалтиране на дворовете 

и изграждане на спортни 

съоръжения е финансиран с 

200 хил. лв. и от общинския 

бюджет.

250 хил. лв. за нова до-

грама и саниране са израз-

ходвани за обновление на 

сградата на СОУ „Отец 

Паисий”. Те са осигурени 

от просветното минис-

терство по програма за 

оптимизиране на училищ-

ната мрежа. От тази учеб-

на година то се превръща 

в средищно, тъй като в 

него ще се учат и децата 

от закритото училище в 

село Студено буче. По-мал-

ки ремонти са извършени и 

на сградите на други учи-

лища. Най-голям ремонт е 

направен на общинското 

училище в село Георги Да-

мяново. Сградата е напъл-

но обновена. Направена и е 

топлоизолация, нови ВиК и 

отоплителна инсталация, 

сменена е дограмата, из-

градена е мълниезащита 

и рампа за деца с уврежда-

ния. Стойността на този 

ремонт е 858 хил. лв.

Милена Грозданова
Тина Илова

Новият апартаментен комплекс при с. Симеоново, Видинско, пренася 
строителството от Черноморието по Дунав 



Едновременно с из-

граждането на опорите е 

монтиран и първият еле-

мент от връхната кон-

струкция на моста. Той 

е поставен върху стълб 

№1 на опорите. Ширина-

та на страната му е 2,50 

м, а тежината - 250 т. За 

връхната конструкция ще 

бъдат монтирани 150 та-

кива стоманобетонни еле-

мента. Те се произвеждат 

на строителната площад-

ка и се превозват 

до  мястото на 

моста по реката 

от специално из-

граден за целта 

временен пристан.

Специалисти 

по мостово стро-

ителство твър-

дят, че испанците 

строят моста по 

технология, коя-

то е уникална за 

световната прак-

тика. Предварително при-

етите набивни стомане-

ни пилоти са заменени с 

изливни стоманобетонни. 

Смяната се налага заради 

неочаквано тежките гео-

ложки условия. Фундира-

нето се прави на 80 м под 

дъното на Дунав. Замяна-

та на една технология с 

друга забавя фундирането, 

твърдят специалистите.

На румънския бряг ис-

тинското строителство 

още не е започнало. На 

него са излети само два 

пилота, за да бъде тест-

вана площадката. Заради 

закъснението е приета 

нова работна програма. Тя 

предвижда строежът да 

приключи в края на 2011 г.

В момента на строежа 

на моста са заети 350 

души. Още толкова рабо-

тят в обслужващи звена.

Въпреки информация-

та, че испанската фирма 

е поискала промени в дого-

вора за изграждането на 

Дунав мост-2 по отноше-

ние на цената му, засега 

стойността на проекта 

остава същата. Общата 

цена на моста все още 

е 274 млн. евро. 226 млн. 

евро осигурява България 

чрез безвъзмездна помощ 

от европейската програ-

ма ИСПА, заем от ЕИБ, 

безвъзмездна помощ от 

правителствата на Гер-

мания и Франция и от ре-

публиканския бюджет. На 

Румъния мостът й стру-

ва само 48 млн. евро. Те се 

осигуряват от програма-

та ИСПА и от бюджета на 

страната.

Вилно градче без ана-

лог у нас и на Балканите 

ще строи софийската 

„ВИП Билдинг” ООД. Ком-

плексът „Дрийм лейк” 

ще е разположен на са-

мия бряг на смолянски-

те езера, като до него 

ще има само пътеки 

за разходка, велоалеи, 

места за отдих. Освен 

туристите и гостите 

на комплекса тук ще се 

разхождат бъдещите 

пациенти на клиника за 

нетрадиционно лечение, 

източна медицина и ес-

тетична пластика, коя-

то ще се изгради изцяло 

с чуждо финансиране и 

по образец на най-елит-

ните частни центрове, 

създадени от световно-

известни руски профе-

сори. С иновационните 

методи, разработени от 

тях, ще се прилага лече-

ние на инсулт, инфаркт 

и травми на опорно-дви-

гателния апарат. Спе-

циално ще се разработи 

програма за пречиства-

не и лечение на по-леки 

зависимости, от които 

масово страдат богати-

те хора. Атрактивният 

проект за уникалната 

клиника е на фаза окон-

чателно договаряне на 

чуждестранното финан-

сиране в размер на около 

10 млн. евро.

Изградените къщи на 

селището са с разгъна-

та площ от 34 хил. кв. 

м, разположени на площ 

от 30 дка. Направените 

до момента инвестиции 

в земя, сгради, инфра-

структура и питейно-

пречиствателни съо-

ръжения са в размер на  

30 млн. евро.

Върху останалите 40 

дка земя, на която фир-

мата също е собстве-

ник, няма да се строи 

нищо. Природата и окол-

ната среда ще останат 

абсолютно чисти от  

каквато и да било човеш-

ка намеса. 

Строителният пред-

приемач Веселин Петров, 

който инвестира във 

вилния комплекс „Дрийм 

лейк” край едно от смо-

лянските езера, пред-

вижда и изграждането 

в близост на параклис 

„Рождество на света 

Богородица”, който да 

бъде осветен за храмо-

вия празник на 8 септем-

ври следващата година. 

Проектиран е в стари-

нен средновековен стил.
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Проектът включва хотелски комплекс и клиника за 

богати, 10 млн. евро е руската инвестиция

Яна Христова 

Тина Илова 

Изграждат се 
опорите на Дунав 

мост-2 в реката

Веселин Петров 

- собственик на 

фирмата инвеститор, 

има амбициите 

да превърне 

комплекса „Дрийм 

лейк” в образец за 

петзвезден туризъм

Къщите 
ще 
отворят 
врати 
за гости 
идната 
година

Специалисти по мостово строителство 

твърдят, че технологията е уникална в 

световната практика
Готови са първите 

две опори на Дунав 

мост-2 в реката, 

съобщи Константин 

Жипонов от звеното 

за координация и 

управление на проекта 

от българска страна. 

За изграждането 

им строителите от 

испанската фирма 

FCC работят само 

от платформа в 

плавателната част 

на реката. Досега 

са изградени и осем 

опори на брега и по 

временния мост от 

брега до острова в 

Дунав, дълъг 650 м

Общината в Чипровци 

и експерти разработват 

проект за изграждане на 

ски център, съобщи кме-

тът на историческия град 

Захарин Замфиров. 

Екипът е оценил въз-

можностите за разви-

тие на зимен туризъм в 

околностите на града, 

което може да го направи 

интересен за посещения 

през цялата година. Сега 

Чипровци приема туристи 

предимно през лятото.

Проектът предвижда 

изграждане на ски пис-

ти в Стара планина под 

връх Голяма чука. Няма да 

бъдат строени хотели, а 

ще се използва сегашни-

ят капацитет от леглова 

база. Туристите ще бъ-

дат настанявани в къщи 

за гости в селата около 

Чипровци и в самия град. 

163 семейства са изрази-

ли желание да преустро-

ят домовете си в къщи 

за гости. В тях ще бъдат 

разкрити 6500 легла.

Проектът ще бъде 

предложен на частни ин-

веститори. Според кмета 

стойността му няма да е 

висока, тъй като планина-

та в Чипровци предлага 

писти без особени обра-

ботки на терена и изсича-

не на гори. Те няма да са за 

големи състезания, а само 

за туристически цели. 

Под връх Трите чуки 

край Чипровци община-

та вече откри писта за 

планинско колоездене. Тя 

е дълга 8 км при дениве-

лация от 1200 м. Това е 

едно от най-предизвика-

телните трасета за този 

вид спорт у нас, обявиха 

състезатели от цялата 

страна, които вече опи-

таха пистата при откри-

ването й. 

В Чипровци проектират 
ски център

Тина Илова 

Под връх Трите чуки вече е изградена 
писта за планинско колоездене.  

Скоро ще бъде изграден и ски център

Вилно градче без аналог на Балканите 
строят край Смолян

Изградиха първите опори на 
Дунав мост-2 в реката
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Враца отчита  
активна строителна дейност
195 разрешителни издадени от техническа служба за 9 месеца 

Въпреки кризата във 

Враца почти на всяка ули-

ца може да се види стро-

ителна площадка. За не-

обичайната активност в 

сектора свидетелства и 

броят на издадените раз-

решителни, потвърдиха от 

техническата служба на 

общината. От началото 

на 2009 г. досега са изда-

дени 195 строителни раз-

решителни. При преглед на 

дейностите, за които са 

искани документите, ста-

ва ясно какво най-много се 

строи в града. На първо 

място в своеобразната 

класация са преустрой-

ствата -  на 

жилища и ма-

газини, както 

и на сгради за 

обществено 

о б слу ж в ане . 

Следват прис-

тройките - за 

обособяване 

на самостоя-

телни обекти 

в  сграда,  на 

етажи за жили-

ща и магазини, 

на тавани за 

жилища. Има и 

разрешителни 

за строеж на 

еднофамилни 

жилищни сгра-

ди. Не са малко 

и исканията за вдигане на 

огради, гаражи или прокар-

ване на захранващи кабели.

Строи се не само в 

града, но и в селата около 

Враца. През тази година 

са издадени разрешител-

ни за строеж на жилищна 

сграда в село Власатица, 

на басейн в село Паволче 

и др. През 2008 г. разреши-

телни за различни строежи 

са получили 375 жители на 

общината.

Междувременно бизнес-

мени от Враца алармираха 

медиите, че пясък, използ-

ван в строителството, е 

токсичен заради наличието 

на тежки метали, превиша-

ващи в пъти допустимите 

норми. Проби са вземани от 

коритата на реките Дунав, 

Искър и Огоста и всички 

те показвали примеси на 

арсен, олово, мед и други 

опасни за здравето химич-

ни елементи, твърдят биз-

несмените, позовавайки се 

на изследвания на лабора-

ториите на БАН и на Мин-

ногеоложкия университет. 

При допустима норма от 

20 мг в килограм почвена 

смес например наличието 

било 80 мг.

От екоинспекцията 

обявиха, че не правят та-

кива анализи. От Басейно-

ва дирекция пък издавали 

само разрешителни за до-

бив.

Дария Захариева

Кризата не спря строителството във Враца

Стратегическото местоположение на Полски Тръмбеш 
е основният фактор, повлиял решението на испанските 
партньори

Подписват за сметище в Перник  
до края на септември

Строители от Андора инвестират 
в Полски Тръмбеш

Проектът за изграж-

дането на новото регио-

нално депо за твърди би-

тови отпадъци в Перник 

ще се реализира, заяви 

кметът Росица Янакиева 

след проведен разговор 

в Министерството на 

околната среда и води-

те. Предстои местната 

администрация да получи 

покана от висшето ве-

домство за подписване на 

финансово споразумение 

по проекта. Най-вероятно 

това ще стане до края на 

септември. Сключеният 

контракт за финансира-

не ще бъде основата за 

старта на работата по 

новото сметище през ок-

томври. Финансирането 

на обекта е ангажимент 

на Европейската коми-

сия и Кохезионния фонд. 

Съгласно конкурсната 

процедура за фирма из-

пълнител на регионално-

то депо е избрана „Глав-

болгарстрой”. Същата 

компания в момента из-

гражда канализацията 

на кварталите Калкас и 

„Васил Левски” по проект 

по ОП „Околна среда”. Ро-

сица Янакиева обясни, че 

според договореностите 

размерът на средствата 

по строителството на 

регионалното сметище 

е 22 млн. лв. За област 

Перник са отпуснати 15 

млн. евро, от които 10 

млн. са предназначени за 

депото за твърди битови 

отпадъци, а останалите 5 

млн. са за рекултивиране 

на старите сметища във 

всичките шест общини 

в област Перник. Пред-

вижда се довършване на 

изграждането на първа 

клетка в новото смети-

ще, която е в напреднала 

фаза на изпълнение. След 

приключването й реално 

ще започне депониране-

то на отпадъците в нея, 

каза кметът. С посочени-

те средства ще може да 

се изградят сепарираща 

и компостираща инста-

лация, за които тепърва 

предстои провеждането 

на процедура за изпълни-

тел. По разчети първа и 

втора клетка, заедно с 

посочените инсталации, 

ще бъдат достатъчни на 

6-те общини в областта 

за депониране на отпадъ-

ци в следващите 25 годи-

ни. Предвидени са още две 

клетки, които ще бъдат 

изградени в бъдеще при 

възможности и осигуря-

ване на средства. 

Испанският строите-

лен гигант „Юропея” от 

инвеститорската група 

„Хеститрам” е избрал 300 

дка земя, собственост на 

община Полски Тръмбеш, 

за изграждане на логис-

тичен център.

Община Полски Тръм-

беш и испанската група 

ще създадат смесено 

дружество, което трябва 

да изгради 720 складови 

бази на един и два етажа, 

с 4000 паркоместа за кли-

енти и офиси клас „А”. 

Вече е подготвен ме-

морандум за съгласие по 

впечатляващата сделка, 

а следващата стъпка е 

да се промени предназна-

чението на земята, вър-

ху която е предвидено да 

се направи логистичният 

център. Стратегическо-

то местоположение на 

града е основният фактор, 

повлиял решението на ис-

панските партньори. Ис-

панският гигант вече има 

завършен подобен проект 

в България, който се нами-

ра близо до Елин Пелин.

Преди около два месеца 

шефът на Българо-испан-

ската търговска камара 

Хавиер Алтимир гаранти-

ра за испанската инвес-

тиция в малката общи-

на. Бизнесменът, който е 

председател на Конфеде-

рацията на работодате-

лите, която наричат още 

Стопанска камара или пре-

дприемаческа група, посе-

ти преди седмица Бълга-

рия и малката община. 

Придружаваха го Франсес 

Гран, шеф на Осигурител-

ната каса в Андора, зани-

маващ се с електрически 

бизнес, Анхел Мортес, 

собственик на фирми за 

интегрални услуги, и Ви-

ктор Морел, създател на 

дружество за обществено 

строителство. Всички те 

заявиха, че не са се отка-

зали от намеренията си 

да инвестират тук. 

Завърши фаза от 
рекултивацията 
на депото в 
Долни Богров

Приключи проектът „Подготовка на инвестици-

онен проект за закриване и рекултивация на депо за 

битови отпадъци - с. Долни Богров”. Той бе изпълнен 

за 8 месеца от Столичната община по приоритетна 

ос 2 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”. Стойност-

та му е 234 100 лв. Зам.-кметът Мария Бояджий-

ска обяви официалното финализиране на проекта за 

техническа помощ. Тя обясни, че с реализацията му 

е завършена първата фаза. В рамките на проекта е 

подготвена документация, която отговаря на изис-

кванията за кандидатстване и одобрение за финан-

сиране по ОП „Околна среда”. Следващата стъпка на 

Столичната община ще е да подаде проектно пред-

ложение по оперативната програма, за да осигури 

част от необходимите 38 млн. лв. за рекултиваци-

ята и превръщането на депото в обществен парк. 

По ОП „Околна среда” може да се набавят 5 млн. 

лв., а останалите ще бъдат отпуснати от държав-

ния бюджет. Землището на с. Долни Богров е използ-

вано от Столичната община като депо за отпадъци 

преди откриването на това в кв. Суходол. То е било 

в експлоатация в продължение на 25 години. Закри-

то е през 1997 г. За периода на функционирането 

му на площ 600 дка са складирани около 5 млн. куб. 

м отпадъци.

Милена Грозданова
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Министърът на окол-

ната среда и водите Нона 

Караджова увери пред-

ставителите на бизнеса, 

че МОСВ е подготвило за 

внасяне в Министерския 

съвет предложение за от-

мяна на някои съществу-

ващи регулаторни режими 

в областта на околната 

среда, а в момента се ра-

боти по предложения за 

облекчаване на други ре-

жими. „До няколко месеца 

ще предложим и промени 

в Закона за ограничава-

не административното 

регулиране върху стопан-

ската дейност, тъй като 

там текстовете са из-

ключително хлъзгави и да-

ват възможност отделни 

нормативни изисквания да 

се детайлизират в под-

законови актове”, заяви 

Караджова. Това стана на 

среща, инициирана от Бъл-

гарската стопанска кама-

ра (БСК) миналата седми-

ца. Министърът обясни, че 

във ведомството са об-

работени повече от 1000 

преписки, непридвижени 

от 2005 г. досега, т.е. по-

лучили мълчалив отказ или 

приключили с необоснован 

отказ. 

Бизнесът е претърпял 

сериозни загуби заради 

това. 

Представителите на 

40 браншови организации и 

фирми от различни секто-

ри на икономиката поста-

виха пред министър Кара-

джова и други проблеми, 

свързани с екологичните 

изисквания пред бизнеса. 

На работната среща при-

състваха и председате-

лят на парламентарната 

комисия по околната среда 

и водите Искра Михайлова 

и заместникът й Огнян 

Пейчев. 

Председателят на Ка-

марата Божидар Данов 

обясни, че всички въпроси, 

които са получени на елек-

тронната поща на БСК, са 

препратени на министер-

ството. 

Основните проблеми 

и пречки, които реалният 

сектор е регистрирал, 

са: 

Високата зави-

симост на България от 

ограниченията, поставе-

ни пред страната ни от 

Европейския съюз в об-

ластта на парниковите 

газове; 

Необходимостта 

от продажба на емисион-

ни права по протокола от 

Киото; 

Необходимостта 

от оптимизиране на ре-

гулаторните режими в 

сферата на екологията, 

вкл. децентрализацията 

на тяхното издаване или 

аутсорсването им към 

браншови организации; 

Неспазването на 

срокове от страна на ад-

министрацията по изда-

ване на регулаторни ре-

жими и необходимостта 

от прилагане на принципа 

на мълчаливото съгласие 

при непроизнасяне в срок, 

вместо сега действащия 

принцип на мълчаливия от-

каз; 

Статутът на 

Предприятието за уп-

равление дейността по 

опазване на околната сре-

да (ПУДООС) и необходи-

мостта средствата на 

това предприятия да се 

насочват към проекти на 

бизнеса, а не само на общи-

ните, както е в момента; 

Промяна на мето-

диката за определяне раз-

мера на таксата за бито-

ви отпадъци и др. 

По думите на Караджо-

ва по повечето от тези 

въпроси вече се работи. 

Тя обяви, че на 23 сеп-

тември на заседание ще 

бъде представен доклад 

на МОСВ с обобщение от 

постъпилите предложения, 

след което в срок от 2-3 

седмици готовият план ще 

бъде внесен за одобрение 

от Министерския съвет и 

ще бъде изпратен на вни-

манието на Европейската 

комисия.

По отношение на так-

сата за битови отпадъ-

ци министър Караджова 

призна, че е порочна прак-

тиката бизнесът да суб-

сидира таксите на населе-

нието. Одобрение получи и 

предложението на БСК да 

се въведе принципът „за-

мърсителят плаща”, а не 

таксата да се определя 

на база материални ак-

тиви на фирмите, което 

е практически един втори 

имотен данък (при това 

по-висок от реалния имо-

тен данък). Според нея „об-

щините са се превърнали в 

организации за харчене на 

пари чрез обществени по-

ръчки, вместо да изпълня-

ват функции на органи на 

местно самоуправление”, 

каза министър Караджо-

ва и допълни: „Наш прио-

ритет е да управляваме 

процесите на национално 

ниво, тъй като имаме 9 

наказателни процедури от 

страна на ЕК, разработва-

ме огромно по обем законо-

дателство по пакета „Кли-

мат–енергетика”, затова 

ви съветвам да отправите 

въпроса си за таксата за 

битови отпадъци към об-

щините и към Министер-

ството на финансите.”

По отношение Предпри-

ятието за управление на 

дейностите по опазването 

на околната среда (ПУДО-

ОС) министър Караджова 

информира, че създаването 

на предприятието е един 

преходен инструмент, 

който ще бъде изчерпан до 

5-6 години (т.е. очаква се 

тогава предприятието да 

бъде закрито). „Към момен-

та ресурсът на ПУДООС е 

равен на нула, така че в 

близко бъдеще не може да 

се говори за финансиране 

на проекти на бизнеса”, 

беше категорична Нона 

Караджова.

МОСВ иска отпадане на 
регулаторни режими 
Министерството е обработило над 1000 забавени преписки

Силвия  Радославова

БСК (отляво надясно) – Огнян Пейчев, Искра Михайлова, Нона 
Караджова, Божидар Данов - председател на БСК

„Изваждането на ак-

тивите от капитала на 

търговските дружества, 

както изискват последни-

те изменения в Закона за 

водите, трябва да стане 

до края на годината и по 

този въпрос се работи ак-

тивно. В този срок тряб-

ва да бъдат изготвени 

и подзаконовите норма-

тивни документи. Това 

са правилник за създаване 

на асоциациите, наредба 

за определяне на изисква-

нията към ВиК операто-

рите, за квалификацията 

на персонала им и за съз-

даването на регистър, 

в който да се вписват”, 

информира Пламен Ники-

форов, директор на ди-

рекция „Водоснабдяване и 

канализация” в Министер-

ството на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството (МРРБ) по време 

на конференция, посве-

тена на проблемите на 

европейския град. Конфе-

ренцията беше организи-

рана от Асоциацията на 

общинските служители в 

България. Никифоров обяс-

ни, че предстои изгражда-

нето на пречиствателни 

станции за отпадни води, 

както и рехабилитацията 

на голяма част от водо-

проводната мрежа. 

Законът предвиж-

да и създаването на 

генерални планове за 

развитието на водо-

снабдяването и кана-

лизацията на съот-

ветните територии. 

„Държавата взе ре-

шение да подпомогне 

разработването им 

и това е включено в 

един проект, който 

ще се финансира от 

Световната банка. 

До месец ще бъдат 

проведени преговори-

те и ще се подпише 

споразумение. Текат 

процедурите за из-

бор на консултанти, 

които да разработят 

в едногодишен пери-

од тези генерални 

планове”, добави още 

Пламен Никифоров. 

„ Р а з в и т и е т о 

на българското за-

кон о дател с тво  в  

областта на опазване на 

околната среда и водите 

е свързано с няколко ди-

рективи на ЕС. Най-ва-

жната от тях е директи-

ва 91 271 на ЕС, свързана 

с изграждането на пре-

чиствателни съоръжения 

в населените места. Тя е 

известна в нашите среди 

като „тежката директи-

ва”, защото предвижда 

много сериозни инвес-

тиции”, заяви Владимир 

Стратиев, съветник на 

министъра на околната 

среда и водите. Най-не-

отложният ангажимент 

за България е изграждане-

то на канализационните 

мрежи и пречиствател-

ните станции за отпадни 

води на населени места с 

население до 10 хил. жи-

тели. У нас има 124 таки-

ва агломерации. За Бълга-

рия този период свършва 

на 31.12.2010 г. По думите 

му до момента са изгра-

дени 57% от тях, като 

само при 9 са спазени 

всички изисквания. „Трий-

сет и шест от тях имат 

нужда от реконструкция, 

7 са в процес на довърш-

ване и трябва да изградим 

близо 70 нови. Ние няма да 

можем да изпълним това 

задължение”, категоричен 

е той. Според него това 

крие сериозна опасност 

за откриване на наказа-

телни процедури и нала-

гане на глоби спрямо Бъл-

гария. 

В момента се разра-

ботва законопроект, кой-

то до края на ноември, 

началото на декември 

ще бъде внесен в Минис-

терския съвет от МОСВ. 

Той предвижда измене-

ния в Закона за водите, 

свързани с оценката и 

управлението на риска 

от наводнения . 

„До момента на-

шата държава не 

е транспонирала 

тази европейска 

директива и се 

надявам, че това 

ще стане до края 

на тази година, 

като тя ще бъде 

включена  като 

текст в закона за 

водите”, каза още 

Владимир Стра-

тиев.

Междувремен-

но стана ясно, че 

на среща между 

екипи на МРРБ и 

МОСВ е договоре-

но да се създаде 

работна група, 

която в кратък 

срок да израбо-

ти пътна карта 

за практическо 

приложение  на 

закона. Целта на 

документа е да се разпи-

шат конкретните стъп-

ки, отговорностите и 

сроковете в този процес, 

да се посочи ясно роля-

та на всяка от заинте-

ресованите институции 

– МОСВ, МРРБ, ДКЕВР и 

общините. 

Предвижда се пътна-

та карта за прилагане на 

Закона за водите да бъде 

готова до края на октом-

ври тази година.

Мариана Корчакова

Активите на ВиК дружествата излизат от капитала им

Пламен Никифоров, директор на  
дирекция „Водоснабдяване и канализация” в МРРБ

Владимир Стратиев, съветник на министъра на 
околната среда и водите
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ПРЕДСТОЯЩИ ПЪТНИ ИНФРА     
По ОП „Транспорт“ 

(2007-2013 г.)

АМ „Тракия“, лот 2
Стара Загора-Нова Загора  

от км 210+200 до км 241+900

Дължина на лота – 31,800 км

Стартиране на тръжната процедура: есен 2009 г.  

Избор на изпълнител: зима 2009-2010 г. 

Завършване на строителството: лято 2012 г. 

Прогнозна стойност в евро: 96 млн. евро

АМ „Тракия“, лот 3
Нова Загора-Ямбол от км 241+900 до км 276+200

Дължина на лота – 35,697 км

Стартиране на тръжната процедура: есен 2009 г.  

Избор на изпълнител: зима 2009-2010 г. 

Завършване на строителството: лято 2012 г. 

Прогнозна стойност в евро: 108 млн. евро

АМ „Тракия“, лот 4
Ямбол-Карнобат от км 276+200 до км 325+280

Дължина на лота – 47,683 км

Стартиране на тръжната процедура: зима 2009-2010 г.  

Избор на изпълнител: пролет 2010 г.

Завършване на строителството: есен 2012 г. 

Прогнозна стойност в евро: 146 млн. евро

Стартиране на тръжната процедура: есен 2010 г.  

Избор на изпълнител: зима 2010-2011 г. 

Завършване на строителството: пролет 2013 г. 

Прогнозна стойност в евро: 104 млн. евро

АМ „Марица“, лот 1
Оризово-Димитровград 

от км  5+000 до км 36+400

Дължина на Лота – 31,400 км

Стартиране на тръжната процедура: есен 2010 г.  

Избор на изпълнител: зима 2010-2011 г. 

Завършване на строителството: пролет 2013 г.

Прогнозна стойност в евро: 38 млн. евро

АМ „Марица“, лот 2
Димитровград-Узунджово  

от км 36 + 000 до км 48 + 600

Дължина на лота – 12,600 км

Стартиране на тръжната процедура: есен 2010 г.  

Избор на изпълнител: зима 2010-2011 г. 

Завършване на строителството: пролет 2013 г.

Прогнозна стойност в евро: 35 млн. евро

АМ „Марица“, лот 3 
Узунджово-Поляново от км 48 + 600 до км 60 + 300

Дължина на лота – 11,700 км

Стартиране на тръжната процедура: есен 2010 г.  

Избор на изпълнител: зима 2010-2011 г. 

Завършване на строителството: пролет 2013 г.

Прогнозна стойност в евро: 32 млн. евро

АМ „Марица“, лот 4 
Поляново-Харманли от км 60 + 300 до км 71 + 011

Дължина на лота –10,711 км

АМ „Марица“, Лот 4 
Поляново-Харманли 

от км 60 + 300 

до км 71 + 011 

Дължина на лота – 

10,711 км
Стартиране на тръжна-

та процедура: есен 2010 г.  

Избор на изпълнител: зима 

2010-2011 г. 

Завършване на строител-

ството: пролет 2013 г.

Прогнозна стойност в 

евро: 32 млн. евро

Път Е-79, Видин-Монтана, 

(Димово-Бела-Руженци). 

Проектът включва из-

граждане на първокласен 

път с дължина 20,5 км 

с нова проекция, между 

Димово-Бела-Руженци по 

маршрута на път E-79 

и коридор IV. Предстои 

избор на проектант.

Прог н о з н а  с той н о с т 

в евро: 32 млн. евро

Завършване на строител-

ството: есен 2013 г.

АМ „Струма“, лот 4
Сандански-Марикости-

ново

Дължина на Лота – 

15 км

Стартиране на тръжната 

процедура: пролет 2011 г.  

Избор на изпълнител:  лято 

2011 г. 

Завършване на строител-

ството: лято 2013 г. 

Прогнозна стойност в евро: 

53 млн. евро

Проектът е част от общоевропейски транспортен 

коридор IX. Включва рехабилитация на 8 км същест-

вуваща настилка и 24 км ново строителство от 

Кърджали до Подкова.

Стартиране на тръжната процедура: есен 2010 г. 

Избор на изпълнител: пролет 2011 г.                         

Завършване на строителството: пролет 2013 г.

Прогнозна стойност в евро: 32 млн. евро

Модернизиране на учас-
тък от път I-1 (Е-79) 
Враца- Ботевград 
Проектът предвижда 

модернизация на същест-

вуващ двулентов път с 

дължина 31,5 км между 

Мездра и Ботевград по 

маршрута на Е-79 и  

Трансевропейската 

транспортна мрежа.

Инвестиционният 

проект е в процес на 

разработка.

Завършване на строителството: 

есен 2013

Прогнозна стойност в евро: 

85 млн. евро

АМ „Струма“, лот 2
Дупница-Благоевград 

Дължина на лота – 34 км

Стартиране на тръжната 

процедура: пролет 2011г.

Избор на изпълнител: 

лято 2011г.

Завършване на строителство-

то: есен 2013 г.

Прогнозна стойност в евро: 

129 млн. евро

Избор на проектант: 
началото на 2010 г.
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СТРУКТУРНИ ОБЕКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ
По ОП „Регионално развитие“ (2007-2013 г.)

Предстоящи пътни обекти за проектиране в периода 2010-2013 г.  
и изграждане в периода 2014-2020 г. 

14 обекта (лота) от първи 

етап на изпълнение включ-

ват 24 пътни отсечки с 
дължина 302 км.  

Стартиране на тръжните процедури: 

зима 2009-2010 г.

Завършване на строителството: пролет 2012 г.

Прогнозна стойност в евро: 216 млн. лева

Вторият етап на програмата включва 25 пътни 
отсечки с дължина 358 км. За обектите от вто-

ри етап инвестиционните проекти са в процес 

на финализиране. За тяхното финансиране ще се 

кандидатства пред управляващия орган  до края 

на ноември 2009 г.

Стартиране на тръжните 

процедури: лято 2010 г.

Завършване на строителство-

то: лято 2012 г.

Прогнозна стойност в евро: 

285 млн. лева

ОП „Регионално развитие“ – I етап ОП „Регионално развитие“ – II етап

Лот 3 (Благоевград-Сандански) 

Обща дължина: 61 км
Има 3 основни части:

3.1. Благоевград-Крупник – 

обектът ще се проектира 

през 2010-2011 г.

3.2. Крупник-Кресна  

(Кресненското дефиле) – 4 км 

виадукти и 16 км тунели

3.3. Кресна-Сандански –  

обектът ще се проектира 

през 2010-2011 г.

АМ „Тракия“ лот 6 
 Бургас-Варна

Обектът е по направление на общоевро-

пейски транспортен коридор VIII и свързва 

двете най-големи черноморски пристани-

ща на Република България – Варна и Бургас

Приблизителна дължина на обекта: 100 км

Приблизителна дължина 

на обекта: 85 км

Дължина на тунела: 

3,2 км

Предвидени са връзки 

с републиканската 

пътна мрежа

Приблизителна дължина 

на обекта: 70 км

По данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
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КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО – ТЪРГОВИЩЕ

Търговище, кръстопът на древни 
цивилизации 

В почвата 

на Търговище 

с а  по с аде н и 

най-древните 

корени на бълга-

рите - населени-

ето капанци от 

местностите в 

непосредстве-

на близост до 

с т а р и т е  н и 

столици Плис-

ка и Преслав. В 

околностите на 

града са откри-

ти тракийски 

селища, селище от римска-

та епоха, селище и крепост 

от ранновизантийската 

епоха. Намерени са останки 

от Първата и от Втората 

българска държава. 

Това е град с изклю-

чително значение за бъл-

гарската култура, който 

през вековете съхранява 

и обогатява народните 

ценности. Там е роден Ни-

кола Симов-Куруто - пър-

ви знаменосец на Ботева-

та чета, тук  учителства 

големият български про-

светител Петко Рачов 

Славейков. В изпълнения с 

възрожденски дух квартал 

Варош има над 30 сгради 

с примамлива архитекту-

ра като църквата „Успе-

ние Богородично", издиг-

ната през 1851 г., музея 

на училище „Св. Седмо- 

численици", построено 

през 1863 г.

Праисторията на града 

и местоположението му го 

превръщат в активен кул-

турен център и естествен 

търговски кръстопът.

Как се насочихте към 
строителния бизнес и 
защо?

 Насочих се към този 

бранш, защото тръгнах 

по стъпките на моя баща. 

Той беше строителен тех-

ник, занимаваше се със 

строителство. Аз завър-

ших гимназия в Търговище 

и след това професионал-

ната ми ориентация дойде 

от семейството - тръг-

нах по стъпките на баща 

си.

Завършил съм ВИАС – 

специалност „Промишлено 

и гражданско строител-

ство”. 

Кога регистрирахте 
първата си фирма?

 През 1981 г. започнах 

като проектант, след 

това постъпих на работа 

в Строително-монтажния 

комбинат (СМК) - Търго-

вище. Там бях директор 

от 1986 до 1990 г. След 

промените, когато започ-

наха да се регистрират 

фирми по Указ 56, направих 

първата си фирма заедно 

с двама мои колеги като 

колективна фирма.  Годи-

на по-късно започнах да 

работя самостоятелно. 

Занимавал съм се главно 

със строителство.

Има ли сграда, с коя-
то се чувствате горд? 

 Когато участвам в 

каквото и да е строител-

ство, когато всичко е по-

стигнато с труд и пот, 

съм доволен от всеки за-

вършен обект. До 1990 г. 

като директор ми беше 

изключително приятно, 

че завършихме строежи, 

които се бавеха по 15-16 

години. Спомням си тога-

ва как в местен вестник 

написаха, че когато ди-

ректорът е бил пионерче, 

е започнало строител-

ството на местното чи-

талище, а пък сега той го 

завършва. Спомням си го, 

защото тогава използва-

хме уникална строител-

на организация. Поради 

характера на обекта се 

наложи да монтираме 

фермите на покрива с 

хеликоптер. Когато за-

почвах своята кариера 

СМК-тата бяха всичко 

голямо и значимо в стро-

ителството в окръжните 

градове. За 6 години като 

директор съм се занима-

вал с различни по тежест 

и сложност строителни 

обекти. Винаги, когато 

се предава един обект, 

човек изпитва задовол-

ство. 

Успяхте ли да преве-
дете фирмата си през 
кризата, или има още 
неща, които трябва да 
направите? 

 Аз винаги съм се ръко-

водел от един-единствен 

принцип – човечността. 

Каквито и да са били усло-

вията, колкото и тежко да 

е било, винаги съм гледал 

от човешка гледна точка. 

Това не означава, че съм 

пренебрегвал икономиче-

ския фактор, разбира се, 

но съм залагал на своите 

действия, на преценка 

за бъдещето, на самата 

фирма и на членовете на 

фирмата, които работят. 

Мисля, че посоката ми е 

била правилна, и фактът, 

че започнах с 2-ма работ-

ници, а сега имам около 

350 души персонал, доказ-

ва това. А в годината на 

сериозна криза, когато се 

чувстват трусовете на 

икономиката, аз все още 

успявам да запазя персо-

нала, да го съхраня и слава 

богу, не съм останал без 

работа. 

Как ще се излезе от 
кризата според вас? 

Този въпрос е доста 

труден за отговор, от 

една страна, и лесен, от 

друга. Тъй като сме члено-

ве на ЕС, това е един от 

факторите, които трябва 

да играят основна роля за 

излизането от кризата в 

България, както и стар-

тирането и реализацията 

на програмите и проекти-

те от европейските фон-

дове. Аз мисля, че минис-

терствата, общините и 

изпълнителите трябва 

да работят заедно, и в 

частност строителите, 

защото те имат огромния 

шанс да реализират тези 

пари, при условие че се 

създадат максимално до-

бри условия от страна на 

местната и изпълнител-

ната власт. В този ас-

пект самата процедура по 

подготовката, провежда-

нето и след това реализа-

цията на самите проекти, 

обработката на данните 

трябва да стават в много 

бърз порядък. Добре е об-

щините да бъдат подси-

гурени с финансов ресурс 

и ако е възможно, той да 

е безлихвен, за да може 

строителят да получава 

навреме парите. Доста 

голяма част от населени-

Инж. Тошко Райчев – председател на ОП на КСБ - Търговище 

Ако се забавят парите от европейските програми, 
оцеляването ще е много трудно

Тошко Райчев Райчев е 

роден на 20.08.1956 г. в 

гр. Добрич. Средното 

си образование 

завършва в 1-во ЕСПУ,  

гр. Търговище. 

Висшето – във ВИАС- 

София, специалност 

„Промишлено 

и гражданско 

строителство”.

Трудовата си дейност 

започва през 1981 г. в 

„Агрострой – ОАПС” 

- гр. Търговище, като 

проектант, а след 

това и началник-отдел. 

През 1984 г. е назначен 

в Общостроително 

предприятие – СМК, 

за зам.-директор 

по техническите, 

а от 1985 г. по 

производствените 

въпроси. От 1986 до 

1990 г. работи като 

директор на същото 

предприятие. 

В края на 1990 г. 

основава колективна 

фирма и напуска 

държавната работа. 

От 1992 г. полага 

началото на еднолична 

фирма. В момента е 

собственик на две 

фирми - водеща е 

„Стройкомерс – ТТ” 

ЕООД, а дейността е 

изцяло в областта на 

строителството.

Семеен, с една дъщеря. 

Съпругата му е 

строителен инженер 

и съдружник в една от 

фирмите. 

Малко познато, но 

изключително богато е 

историческото наследство 

на Търговище, местност, 

населявана още от епохата 

на V-IV хилядолетие пр.н.е. 

Именно тук са идентифицирани 

културите „Поляница” и 

„Овчарово”, като за „Поляница” 

е установено наличието на 

градоустройствена концепция 

още от края на ранния неолит

Местността Белият кон

Явор Симеонов
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ето ще бъде ангажирано 

с тази работа и мисля, че 

това е един от основни-

те пътища, по които ще 

се излезе от кризата. 

Колко време може да 
издържи браншът, ако 
тези пари не бъдат пус-
нати скоро? 

 Въпросът е много се-

риозен. Първо рестрикци-

ята на банките относно 

отрасъл строителство, 

като един от основните 

рискови фактори в иконо-

миката, е голям проблем. 

Поради тази рестрикция 

фирмите не разполагат 

с достатъчно оборотен 

капитал и е много труд-

но изпълнението. Когато 

се забавят парите и за-

плащането по тези евро-

пейски програми, нещата 

стават още по-трудни. Аз 

мисля, че колко и да е мощ-

на една фирма, в рамките 

на 8 месеца до година тя 

може да задържи нераз-

плащането или забавяне 

на плащането и оттам 

нататък всичко ще бъде 

фатално. 

Как работите като 
Областно представи-
телство с областната 
управа и общината? 

 В момента с област-

ната управа поддържаме 

връзка и сме намирали 

общ език,  но по-скоро 

съвместната ни работа 

е с общините, защото 

основните средства са 

при тях. Те са основните 

бенефициенти по повече-

то проекти и съответно 

тежестта пада върху 

кметовете. Те трябва да 

помагат на строителния 

отрасъл. От една страна, 

това са капиталовите 

разходи, които се реали-

зират в бюджета на една 

община, и отделно, кога-

то се кандидатства по 

проекти на една община, 

било то по предприсъеди-

нителни фондове, сега от 

оперативните програми. 

Реално имаме диалог с 

кметовете от общини-

те, дискутираме пробле-

мите, които се създават 

във връзка с икономиче-

ската криза, бюджетите 

на общините, и научаваме 

как те виждат нещата. 

Обикновено поръчките 

се изпълняват от фир-

ми, които са членове на 

Камарата. Като цяло ко-

муникацията между ОП – 

Търговище и общините е 

добра. 

Има ли сигнали за 
фирми, които не са впи-
сани в Регистъра, да из-
вършват строителна 
дейност? 

По принцип трудно 

става участието на та-

кива фирми. Нямаме сиг-

нали и аз изключвам фир-

ми, които не са вписани 

в Регистъра, да работят 

с общините. Няма как да 

стане. Не мисля, че има 

община, която би допус-

нала такова нещо. 

Как бихте отчели 
полугодието на ОП-Тър-
говище и какви са плано-
вете ви до края на годи-
ната? 

 Ние още миналата 

година се ориентирахме 

и взехме посока на дейст-

вие. Бумът в строител-

ството беше изключи-

телно голям и сериозно 

се почувства липсата 

на строителни кадри в 

самото производство 

като квалифицирана ра-

ботна ръка, като кадри 

със средно техническо и 

вис ш е  с п е -

циализирано 

образование. 

Нашето пред-

с т а в и т е л -

ство е най-

м а л к о т о  в 

страната. В 

тази посока 

самите фир-

ми се опита-

ха да си реша-

ват проблема, 

а ние като областно пред-

ставителство още мина-

лата година поехме една 

по-специална грижа към 

нашите фирми. 

Каква благотвори-
телна дейност извършва 
местното ОП? 

От една година сме 

поели специална грижа 

към местната профе-

сионална гимназия за 

строителство и елек-

тротехника като вид бла-

готворителност и помощ. 

Тя се изразяваше под фор-

мата на дарения. Дарили 

сме два броя компютърни 

конфигурации, парична по-

мощ за закупуване на уни-

форми и учредихме приз за 

перспективен млад стро-

ител. Направихме дарение 

на тримата отличници 

на випуска от по 250 лв. 

Организираме безплатни 

курсове по безопасност и 

охрана на труда.

Нашата фирма извър-

ши строително-монтаж-

ни работи, като дарение, 

на стойност 19 000 лв. на 

дом за деца в неравнос-

тойно положение в село 

Стража, а колеги от дру-

ги фирми извършиха СМР 

в размер на 4000 лв.

 

Събирате ли се често 
с членовете на Камарата 
да обсъждате проблеми-
те в бранша?

Няма член на Камара-

та, с когото да не поддър-

жам редовни контакти. 

Събираме се един или два 

пъти в годината, но аз 

почти всекидневно си об-

щувам с повечето колеги. 

Помагате ли си по-
между си? 

 Помагаме си. Като 

пример бих дал един про-

ект, по който работим в 

Попово. Той е по ОП „Енер-

гийна ефективност” и там 

съвместно участваме 4 

фирми. На практика от 

разговорите, които сме 

водили, един от основните 

пътища да оцелеем е съби-

ране на силите на фирми-

те като сдружения и като 

подизпълнители, за да мо-

жем да кандидатстваме, 

да печелим и да осъщест-

вяваме реализирането на 

по-големите проекти. 

Преди  време  беше 

по-лесно. Тогава започна 

масовото жилищно стро-

ителство и се появиха 

много фирми, които вече 

фалираха. Моята фирма 

се занимава придимно със 

строителство чрез въз-

лагане и сега смятам, че 

в момента това е един-

ственото спасение. Мно-

го е важна историята 

на всяка фирма. Когато 

липсва егоизъм, когато 

протегнеш ръка на фир-

мите, които имат по-ма-

лък опит, по-малки финан-

сови ресурси и не могат 

сами да кандидатстват 

за тези проекти, така 

всеки има ра-

бота. Зато-

ва мисля, че 

това е шанс 

за оцеляване 

на фирмите в 

нашия регион. 

К о и  с а 
пл ю с ов е т е 
и минусите 
на  бизне с а 
преди и след 

1989 г.?
 До 1989 г. нещата 

се  планираха  по -ско-

ро по партийна линия и 

оттам по държавна, и 

имаше пари, но не може-

ха да се усвояват. Сега 

всяка фирма в частния 

бизнес е оставена сама 

да си прави планове и да  

чертае перспективи за 

развитие. Тези фирми, 

които работят в такива 

схеми и места, където 

има възможност да се 

развива собствено стро-

ителство, най-добре си 

формират икономиката, 

а останалите в по-бе-

дните региони трудно 

работят, и то година 

за година. По-скоро при 

тях е борба за оцелява-

не, всеки ден. До 1989 

г. средствата бяха си-

гурни, търсеха се само 

хора, по друг начин бяха 

подредени нещата. По-

доброто е било, че човек 

е имал работа и е бил 

сигурен, по-лошото е, че 

работиш, не работиш, 

получаваш едно и също 

възнаграждение. Сега, 

особено в нашия реги-

он, който е един от най- 

бедните,  печалбата, 

която успява да вземе 

строителят,  е  много 

малка. Строителният 

продукт си има своята 

себестойност, но над-

ценката е малка. Пари-

те, които са за реинвес-

тиция, много трудно се 

заделят и пробиваме с 

новаторски решение – 

с нова техника става 

трудно. Голяма част от 

фирмите са ограничени 

в това отношение и мно-

го малко от тях успяват 

да приложат иновации, 

да закупят нова техни-

ка и да излязат напред в 

строителството. 

Семеен ли сте ? 
Да, имам една дъще-

ря. При нас 

нещата се-

мейство и 

б и з н е с  с а 

г о р е - д о л у 

в едно. Съ-

пругата ми 

също е стро-

ителен инже-

нер и работи 

във фирма-

та. Дъщеря 

ми завърши 

право и също 

работи във 

фирмата. 

Имате ли хоби? 
Имам хоби.Занимавах с 

шах, след това с бридж, а 

също така съм спортувал 

и футбол. Сега основно-

то ми хоби е риболовът, 

но по-скоро любителски, 

защото частният бизнес 

не търпи отлагане и не 

ти оставя много свобод-

но време. 

Балабановата къща

Площад „Свобода“
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Без адекватни мерки 

по отношение на фискал-

ния дефицит за 2009 г. 

той може да се увеличи с 

повече от 3,5% до края на 

годината, допълни Бекер. 

Новото правителство 

е  решено да  приложи 

строги фискални мерки, 

за да постигне баланси-

рани бюджети през 2009 

и 2010 г. Приветстваме 

мерките за свързване на 

контролните системи на 

Националната агенция 

по приходите и агенция 

„Митници”, като другите 

мерки са увеличаването 

на минимума от резерв 

в пенсионната система, 

както и увеличаването 

на акцизите, заяви Бекер. 

В плановете за 2010 г. са 

включени намаляване на 

разходите в публичния 

сектор, оптимизиране 

на администрацията, 

увеличение на пенсиите 

в зависимост от ико-

номическия ръст, зам-

разяване на заплатите, 

намаляване на финанси-

раните от държавата  

публични инвестиции за 

сметка на по-високо ус-

вояване на европейски-

те фондове. Тези мер-

ки са краткосрочни, но 

без радикални реформи 

в различните сектори 

дългосрочни резултати 

не може да се очакват, 

отбеляза Бас Бекер и 

добави, че благодарение 

на стабилната позиция 

на Българската народна 

банка тя е в състояние 

да предпази от развиване 

на лоши кредити в стра-

ната. Според официална-

та статистика запла-

тите в публичния сектор 

за второто тримесечие 

са се увеличили със 17% 

спрямо миналата годи-

на, а в частния сектор 

- с 14,3%. Дългосрочните 

структурни промени са 

ключът за извеждане-

то на икономиката към 

по-стабилен ръст за в 

бъдеще. „Приветстваме 

въведените от новото 

правителство мерки,  

въпреки че постигането 

на балансирани бюджети 

ще е голямо предизвика-

телство”, допълни още 

представителят на ми-

сията на МВФ. 

Не сме преговаряли за заем с България
Ръководителят на мисията на МВФ у нас Бас Бекер:

 „Тази среща беше част 

от необходимия подход към 

работата по големите 

енергийни проекти, които 

трябва да се основават на 

прозрачност, ясна юриди-

ческа и икономическа осно-

ва, както и на ясна струк-

тура на финансиране", 

заяви министър Трайков. 

Проектът „Южен по-

ток” няма да бъде обвърз-

ван с проекта „Набуко", 

съобщи министър Трайчо 

Трайков. В разговорите ру-

ският му колега е заявил 

ясно, че руската страна 

не разглежда участието 

на България в проекта „На-

буко" като несъвместимо 

с работата по проекта 

„Южен поток”. Ще бъдат 

създадени две съвместни 

работни групи, които пара-

лелно ще подготвят спора-

зумението по проектната 

компания и насоките за 

търга за предпроектно 

проучване, в което трябва 

да се установи точно от-

къде ще минава тръбата 

и колко ще струва целият 

проект. 

По отношение на АЕЦ 

„Белене" двете страни 

изразиха обща позиция за 

това, че досега проектът 

се е водил по начин, който 

не съответства на добри-

те практики за управление 

на проекти, и има нужда 

от ясна и прозрачна струк-

тура за финансиране. Ми-

нистър Шматко заяви, че 

Русия разглежда Белене 

като европейски проект, 

в който участват освен 

Русия и други три евро-

пейски държави -Франция и 

Германия като доставчици 

и България. Той подкрепи 

желанието на българска-

та страна за извършване 

на финансов и юридически 

одит на договореностите, 

които са били подписани до 

момента. „На тази база ще 

решим какъв процент учас-

тие да задържи България в 

проекта „Белене” и какъв 

ще се предложи на заин-

тересовани инвеститори, 

като руските компании 

няма да бъдат дискримини-

рани в този процес", каза 

министър Трайков.

България и Русия подновиха работата по енергийните проекти

Силвия  Радославова

Срещата на двамата министри премина в дух на прагматизъм и добронамереност

Работата по енергийните проекти 

„Южен поток”, АЕЦ „Белене” 

и петролопровода „Бургас-

Александруполис” с руско участие 

беше подновена след временното й 

блокиране от новото правителство. 

Това стана ясно след посещение 

на министъра на енергетиката на 

Руската федерация Сергей Шматко в 

България. Шматко беше тук миналата 

седмица по покана на министъра 

на икономиката, енергетиката и 

туризма Трайчо Трайков. Според 

изказването на Трайков страната 

влиза в нови отношения в тези 

преговори, основани на прагматизъм

Според него световната 

икономическа криза е намалила 

наполовина ръста на кредитите, като 

износът на България е бил засегнат 

от рецесията в страните, които са й 

търговски партньори. Като резултат 

в икономиката в момента има рецесия, 

заяви Бекер. Брутният вътрешен 

продукт за второто тримесечие 

е с 4,9% по-нисък отпреди година. 

Инфлацията е намаляла до 1,3% през 

август. Според прогнозите на фонда 

БВП ще се свие тази година с 6,5 

на сто, а през следващата година 

с 2,5%. През последните 7 месеца 

фискалната политика на България не е 

била съобразена с новия икономически 

климат, доходите са намалели с 10% 

в сравнение с предишната година, 

а разходите са се увеличили с 24%, 

заяви представителят на фонда. Като 

резултат фискалният резерв от 6,3% 

през миналата година се е превърнал в 

дефицит от 0,6% от БВП 



та, така че те да могат да 

се ипотекират, продават 

и придобиват по давност. 

Д-р Андрее Адлер, нотари-

ус от Нойвит, представи 

немския опит в тази сфе-

ра. Там проблемът е уреден 

нормативно, като законът 

дава право за три варианта 

– личен сервитут, споразу-

мение между собственици-

те и поземлен сервитут, 

к о и т о  с е 

вписва тв им-

отния регис-

тър, както и 

всички сер-

витути като 

например на 

строители, 

ВиК и енер-

гийни друже-

ства. Българската НК ще 

предложи промени в закона 

относно паркоместата. 

Неотдавна тази тема бе 

обсъдена и на съвместен 

семинар с КСБ. 
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Ивелина Янкова, одитор: Руслан Стефанов, ЦИД:

Има слабости в закона за 
обществените поръчки

България има проблем с 
корупцията, най-вече на 
местно ниво

„Според статистика-

та изпълнението на дого-

ворите по обществените 

поръчки формира близо 

16% от европейския бру-

тен вътрешен продукт. Те 

трябва да се подчиняват 

на строги правила, зато-

ва и законодателството 

в тази област е изключи-

телно динамично и търпи 

постоянни промени. В го-

ляма степен то е предоп-

ределено от европейските 

директиви”, това каза Иве-

лина Янкова, одитор в Из-

пълнителна агенция „Одит 

на средства от ЕС”.

По думите й в нашия 

закон има редица слабо-

сти, които водят до не-

правилното му тълкуване 

и грешното му прилагане. 

Например неясен е тек-

стът относно възмож-

ността да се изискват 

допълнителни документи 

към офертите на участни-

ците. Така на практика се 

стига изцяло до промяна 

на първоначално подадени-

те оферти. Друг проблем 

според нея е, че едно лице 

може да участва едновре-

менно и в подготовката 

на изискванията към учас-

тниците, и в комисиите 

по оценка на офертите. 

Освен това процедурите 

са силно формализирани, 

утежнени са администра-

тивните изисквания. Друг 

проблем е включването на 

субективни показатели 

в методиката за оценка. 

„Може да се манипулира със 

сроковете, които впослед-

ствие се удължават. Така 

се оказва, че участникът, 

спечелил на база най-кра-

тък срок, всъщност изпъл-

нява поръчката за много 

по-дълго време”, катего-

рична е тя. Необходимо е в 

закона да се включи забра-

на за участие в комисиите 

на служители в йерархична 

подчиненост. Затруднения 

създава и противоречива-

та практика на Комисията 

за защита на конкуренция-

та (КЗК), както и високи-

те такси, които възпират 

обжалването, обобщи в за-

ключение Ивелина Янкова.

България има сериозен 

проблем с корупцията, 

най-вече на местно ниво. 

Това се забелязва особе-

но в последните години, 

когато там започват да 

се съсредоточават голе-

ми ресурси. Това стана 

ясно от доклада за оцен-

ка на корупцията, наре-

чен „Престъпление без 

наказание”, който Цен-

търът за изследване на 

демокрацията подготвя 

всяка година. „Корупци-

ята не е проблем само 

в България. Разликата 

обаче с другите държави 

е, че у нас липсват ефек-

тивни системи за борба 

с нея, нормите не се при-

лагат и има ненаказуе-

мост”, подчерта Руслан 

Стефанов от Центъра за 

изследване на демокраци-

ята. „Много малка е веро-

ятността някой, който 

участва в корупционна 

практика, да бъде зало-

вен, а още по-малко пък 

- осъден”, категоричен е 

той. 

По думите му след при-

емането на страната ни 

в ЕС имаме връщане към 

равнищата на корупци-

ята от 1998 и 1999 г. На 

местно ниво обществе-

ните поръчки са основ-

ният елемент, който я 

генерира. Все по-малко 

фирми участват в тях, 

което води до концентра-

цията им в малък брой 

компании. „Това невинаги 

е лошо. В повечето слу-

чаи се касае за утвърдени 

партньорски отношения, 

които позволяват да се 

постига по-голяма ефек-

тивност”, коментира Ру-

слан Стефанов. Според 

него обаче тревога буди 

причината, поради която 

фирмите предпочитат да 

не участват в общест-

вени поръчки и това е, 

че те смятат, че нямат 

шанс да спечелят. „През 

2003 г. 42% от фирмите 

са участвали в общест-

вени поръчки, а през 2008 

– едва 10%. В същото 

време броят на сключе-

ните договори нараства 

лавинообразно. През 2008 

г. те са почти три пъти 

повече в сравнение с 2004 

г.”, отчете той. 

Мариана Корчакова

ЗУТ да уреди статута на 
паркоместата
Български и немски нотариуси дискутираха 

сервитути и вещно право на ползване

Структура на нотари-

ата, задължения и правни 

документи в Европа, серви-

тути в немското и в пра-

вото на други европейски 

страни бяха само част от 

темите, които български-

те и немските нотариуси 

обсъдиха на съвместен се-

минар в елегантния хотел 

„Калиста” в Старозагор-

ските минерални бани. Съ-

дебен съветник Рихард Бок 

- председател на НК на Ко-

бленц, д-р Томас Щайнхау-

ер –нотариус от Трир, и д-р 

Дирк Хардерс - нотариус от 

Биркемфелд, бяха 

сред експертите 

– гости на семи-

нара, организиран 

от НК на България. 

Председателят на 

камарата нотари-

ус Димитър Танев 

изнесе лекция на 

тема „Сервитути 

и вещно право на 

ползване в българ-

ското право”. Той 

подкрепи идеята 

да се кодифицират 

всички сервитутни 

права, както е в Германия, и 

акцентира специално върху 

необходимостта в Закона 

за устройство на тери-

торията (ЗУТ) да се уреди 

статутът на паркоместа-

Вестник „Строител“ 
беше най-четеното издание на семинара

Ренета Николова

София  беше дома-

кин на  международна 

конференция, наречена 

„Европейският град – 

градоустройство и ар-

хитектура, сигурност и 

финанси, която се състоя 

на 17 и 18 септември. Съ-

битието се провежда за 

четвърти пореден път и 

се организира от Наци-

оналната асоциация на 

общинските служители в 

България. 

Форумът беше от-

крит от и.д. кмета на 

столицата Минко Гер-

джиков. Участниците в 

него бяха приветствани 

от областния управител 

на София Данаил Кирилов, 

както и от посланиците 

на редица европейски 

държави.

Програмата на кон-

ференцията беше разде-

лена на няколко панела, в 

които бяха обсъдени раз-

лични проблеми, свързани 

с живота в големия град. 

Тема на първия от тях 

бяха инвести-

циите и публич-

н о - час т н ото 

партньорство, 

вторият беше 

по с в ет е н  н а 

управлението 

на ВиК систе-

мите в общини-

те, а третият 

– на градската 

сигурност и на 

п р о т и в о д е й -

ствието на ко-

рупцията. Око-

ло 20 лектори 

взеха участие 

във форума, сред които 

представители на бъл-

гарските институции, 

както и много гости от 

чужбина. 

По думите на орга-

низаторите броят на 

участниците в конфе-

ренцията се увеличава 

и интересът към нея 

нараства с всяка изми-

нала година. Те изразиха 

надежда, че събитието, 

превърнало се в традици-

онно, ще се радва на още 

по-голяма популярност в 

бъдеще. 

Проблемите на европейския град обсъждаха на 
конференция в София

Снимки Камен Влахов

Снимки Камен Влахов



Гарата впечат-

лява със своята 

изящност и  мо -

дернизъм. Опреде-

лено това е една 

от най-модерните 

и  ф у н кци он а лн и 

сгради в Европа. 

Концепцията й из-

образява чистота, 

ефикасност, поезия, 

според думите на 

главния архитект. 

Бяла гара, бял път, влако-

ве, сякаш първият сняг е 

паднал в Лиеж, както пее в 

песента си „Сняг над Лиеж” 

Жак Брел. Директорът на 

гарата гарантира, че но-

вата инфраструктура ще 

бъде максимално удобна за 

всички пътници. Огромни 

телевизионни екрани ще 

излъчват реклами и ин-

формация за пътуващите 

с помощта на BelgacomTV, 

вътрешните помещения и 

залите за чакане са снаб-

дени с всички удобства за 

пътниците. 

„Работихме в продъл-

жение на две години и 

сега, когато проектът 

е завършен, съм особено 

радостен, че се връщам 

вкъщи и в продължение на 

няколко дни ще бъде при 

семейството си!”, каза в 

едно интервю Паоло Се-

зар, работник от испански 

произход, който живее в 

Люксембург. 

От стари времена гра-

довете винаги са имали 

необходимост да прите-

жават определен символ, 

с който да бъде изразена 

уникалността на даде-

но място. Често подобни 

строителни композиции 

служат като отправна 

точка и за развитието на 

нови тенденции в цялост-

ното строителство на 

дадената държава. Новата 

гара на Лиеж, целият архи-

тектурен ансамбъл имат 

подобни амбиции.

Прекрасната архи-

тектура  на  С антяго 

Калатрава представя 

магически спектакъл от 

колони в бяло, истински 

калейдоскоп от стилни 

внушения, които пътни-

ците, които пристигат 

и заминават от Лиеж, ще 

усещат през следващите 

години.

Гарата в Лиеж е една 

от най-големите в Белгия. 

Тя е важен железопътен въ-

зел на седем направления. С 

построяването на новата 

сграда железопътната ин-

фраструктура на региона 

отговаря на съвременните 

изисквания за развитието 

на железопътния транс-

порт. Новата гара има 9 

входящи коловоза, всеки 

от които се разделя на 5 

допълнителни. Три от тях 

могат да приемат едно-

временно до 3 композиции. 

Едновременно могат да 

бъдат дислоцирани до 10 

влака.

Изграждането на тази 

железопътна гара нямаше 

да бъде осъществено без 

финансовата помощ на ЕС. 

Парите за изграждането 

са от основния фонд, пред-

назначен за развитието на 

железопътната структура 

на Кралство Белгия. Един 

истински бял замък, който 

тепърва ще гради своята 

история!
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Всички белгийци ще за-

помнят датата 18 септем-

ври 2009 г. и часа 21:00... В 

присъствието на повече 

от 55 хил. души новата же-

лезопътна гара в град Лиеж 

беше открита!  Белгийски-

те всекидневници, както и 

всички новинарски емисии 

в Западна Европа наре-

коха церемонията „архи- 

тектурното събитие на 

XXI век”, не забравяйки, че 

на тържеството присъст-

ва и принц Филип.

След близо 12 години 

строително-монтажни 

работи по изграждане на 

новия терминал на гара 

Guillemins сега всички са 

доволни и щастливи. Реа-

лизацията на този уника-

лен проект струва почти 

450 млн. евро. Сградата е 

проектирана от испанския 

архитект Сантяго Кала-

трава. До последната ми-

нута все още можеше да се 

видят работници, които из-

вършваха някакви довърши-

телни дейности. Някои от 

тях дори не се преоблякоха 

за откриването и заста-

наха пред сцената, където 

се разигра страхотно шоу, 

режисирано от известния 

Франко Драгоне. Откри-

ването на тази фамозна 

сграда беше фантастично 

изживяване. Официално га-

рата в Лиеж беше въведена 

в експлоатация. 

Що се отнася до стро-

ителите, които положиха 

последния камък, симво-

лизиращ финала на едно 

гигантско по мащабите 

си начинание, те, заедно 

с мениджърите на SNCB 

(основната компания за 

железопътен транспорт 

в страната)  бяха видимо 

доволни.

 „Аз съм щастлив, защо-

то това, което решихме, 

проектирахме и финанси-

рахме, вече е реалност!”, 

каза Винсент Бурлар - гла-

вен изпълнителен директор 

на Евро Liege TGV и един от 

главните конструктори на 

новата гара. 

Guillemins - архитектурното събитие на XXI век

Европейският съюз ще 

излезе от най-дълбоката 

рецесия в историята си и 

ще се завърне към икономи-

чески растеж през трето-

то тримесечие на годината 

благодарение на милиардни-

те антикризисни програми 

на правителствата и ре-

кордно ниските лихвени 

нива. Възстановяването 

обаче ще бъде крехко, като 

през 2009 г. европейската 

икономика ще се свие с 4%, 

сочи оповестената прогно-

за на Европейската коми-

сия. Дори след дългоочак-

вания край на рецесията 

икономическото оживление 

в Европа остава нестабил-

но на фона на все още сла-

бите кредитни потоци към 

фирмите и домакинствата 

и очаквания силен скок на 

безработицата.

„През следващата годи-

на несигурността остава. 

Имаме причини да вярваме, 

че възстановяването може 

да се окаже крехко и слабо", 

твърди ЕК.

Според еврокомисаря по 

валутните въпроси Хоакин 

Алмуня ЕС дължи изплуване-

то си от рецесията на раз- 

движването на световната 

търговия, решението на Ев-

ропейската централна бан-

ка да държи лихвите ниски и 

да инжектира огромна лик-

видност във финансовата 

система, както и на „без-

прецедентните" правител-

ствени стимули. 

Моторът на еврозона-

та е Германия, която благо-

дарение на раздвижването 

в експортните си пазари ще 

отбележи най-силния ръст 

сред големите европейски 

икономики през третото 

тримесечие – 0,7%. На дру-

гия полюс са Великобрита-

ния, Италия и Испания, къде-

то оживлението вероятно 

няма да дойде скоро.

Сред шестте най-голе-

ми икономики в еврозоната 

единствената, която ще 

бъде на плюс за годината, 

е Полша, където се очаква 

ръст на БВП от 1% за 2009 

г. Икономиката на Германия 

обаче, която пострада теж-

ко от хаоса на финансовите 

пазари, няма да се възста-

нови до нивата си отпреди 

кризата през следващите 

четири години, съобщи ди-

ректорът на централната 

банка на водещата иконо-

мика в Европа, цитиран от 

АФП.

„Възстановяването на 

икономиката ще отнеме из-

вестно време. Вероятно до 

2013 г. германската иконо-

мика няма да достигне ниво-

то на просперитет от 2008 

г.", заяви ръководителят на 

Бундесбанк Аксел Вебер в 

интервю за в. „Франкфур-

тер Рундшау", предупреж-

давайки, че „пътят нагоре 

ще бъде неравен".

Въпреки това той посо-

чи, че фазата на „свободно 

падане" е преодоляна от 

Германия.

Росен Алексиев

Снимка авторът

Фазата на „свободно 
падане“ преминава

Хоакин Алмуня, 
еврокомисар по 
валутните въпроси

„Една от трудности-

те, с които се сблъскваме 

в нашата работа, е про-

смукването на изкустве-

ните торове в питейната 

вода”, заяви Жоакин Жусте, 

представител на прави-

телството на автономна 

област Валенсия (Испа-

ния), по време на между-

народна конференция под 

надслов „Европейският 

град – градоустройство 

и архитектура, сигурност 

и финанси”, състояла се в 

София. Затова се набляга 

на изграждането на пре-

чиствателни станции. Той 

обясни, че там отпадните 

води се пречистват и част 

от тях се връщат за пов-

торно използване в селско-

то стопанство. По думите 

му област Валенсия отделя 

пет млн. евро годишно за 

инвестиции в пречиства-

телни съоръжения. 

Участие в конферен-

цията взе и Дорис Касес, 

която, като експерт на 

австрийската столица, 

сподели опита на Виена, 

свързан с ВиК сектора. Тя 

обясни, че около 96% от 

питейната вода е капти-

рана високо в планините и 

е прочута с високото си ка-

чество. 1,3 евро за куб. м е 

цената на водата за пиене 

в столицата на алпийска-

та държава. Има изграде-

на система за мониторинг 

върху параметрите й, кои-

то се измерват на всеки 

две минути. 1,6 млн. куб. м 

вода се съхраняват в ре-

зервоари, така че да може 

при евентуална авария да 

бъде осигурено захранване 

на домакинствата поне за 

2-3 дни. 

Хуан Мануел Ревуелта, 

генерален директор на 

фондация „Автономна об-

ласт Валенсия” представи 

проект за пречистване на 

водата, с която се мият 

автобусите, реализиран 

във Валенсия и финансиран 

по европейските програми. 

Въпреки сериозното за-

мърсяване на тази вода от 

отпадъците от акумула-

торите и маслата по дви-

гателите на автобусите, 

90% от нея се рециклира 

и се използва повторно за 

напояване на технически 

култури, отчете той. 

„Намаляването на за-

губите на вода е гаранция 

за съхраняване на водния 

ресурс, освен това е фак-

тор, който влияе върху 

цената. Ние постигнахме 

много за намаляването на 

физическите загуби, като 

оптимизирахме аварий-

но-ремонтната дейност”, 

заяви Иван Иванов, изпълни-

телен директор на „Софий-

ска вода” АД. Създадени са 

екипи, които да откриват 

т.нар. скрити течове. В 

резултат на това между 

осем и десет такива теча 

се отстраняват средно на 

седмица. Все още се ра-

боти по оптимизация на 

налягането в системата, 

обясни той. То трябва да 

не е много високо, така че 

при авария да няма голям 

дебит, но в същото вре-

ме да е достатъчно, за да 

има захранване във висо-

ките сгради. Според Иван 

Иванов у нас все още няма 

добра нормативна база, 

която да принуди хората 

да са по-стриктни и да не 

използват незаконно вода. 

Той отчете като серио-

зен проблем трудното съ-

биране на сумите за вода 

в някои региони, както и 

липсата на водомери при 

някои от големите консу-

матори...

€5 млн. годишно за пречиствателни станции 

Мариана Корчакова

Валентин Лазаров, председател на Асоциацията на 
общинските служители в България (вдясно), връчи 
награда на г-н Ревуелта за приноса му при реализацията 
на съвместни проекти

В област Валенсия 
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Подходът на Дод, въз-

приеман като отправна 

точка за отговора на 

Сената на финансовата 

криза, рязко се отличава 

от идеите на президента 

Барак Обама, особено по 

отношение на намалява-

нето на надзорната роля 

на Федералния резерв, 

според изданието. Сена-

торът демократ заявява, 

че иска да възстанови до-

верието на потребители-

те в банковата система 

на страната, без да 

попречи на бизнеса. 

„Ние се нуждаем 

да въведем ар-

х и т е к т у р а , 

която въз-

становя-

ва дове-

рието и 

прави хо-

рата да 

се чувст-

ват, че са 

ангажирани 

във финансови дейности, 

от това да направиш бан-

ков депозит до купуване-

то на застраховка или ин-

вестиции на борсата, че 

могат да имат доверие в 

системата”, посочва Дод. 

„От друга страна, не ис-

кам да задуша бизнеса”, 

добавя той. Според вест-

ника администрацията на 

Обама е обсъдила и впо-

следствие е отхвърлила 

идеята за обединяване на 

Федералния резерв, Служ-

бата за наблюдение на 

спестовните 

Индексът се повиши с 

32,42 пункта (0,33%), дос-

тигайки кота 9816,34, кое-

то означава ръст от 45% 

спрямо нивото от март 

т.г. С възход приключиха 

борсовата седмица и дру-

гите основни американски 

индекси. Високотехнологич-

ният Nasdaq Composite при-

бави 6,11 пунк-

та (0,29%) към 

стойността си, 

затваряйки на 2132,86. S&P 

500 се повиши с 2,69 пунк-

та (0,25%), като в края на 

последната за седмицата 

борсова сесия закова на 

кота 1068,18. В същото 

време, в противоположност 

на индексовия ръст, цените 

на петрола се понижиха. 

Октомврийските фючърси 

за петрол марка WTI ре-

гистрираха на Нюйоркска-

та фондова борса пониже-

ние с 43 цента, достигайки 

цена 72,07 долара за барел. 

На Лондонската фондова 

борса ноемврийските фю-

чърси за петрол марка Brent 

също регистрираха спад - с 

23 цента, достигайки цена 

71,32 долара за барел. 

МВФ продава злато в помощ на 
бедните държави

Обемът съставлява 

1/8 от златните запаси 

на МВФ. Продажбата ще 

бъде осъществена така, 

че да не повлияе на търго-

вията със злато на фондо-

вите борси. Очаква се от 

нея да бъдат получени 13 

млрд. долара. Решението 

за продажбата бе одобре-

но още на срещата на Г-20, 

състояла се през април 

т.г. в Лондон. Отделно от 

това от есента на 2008 

г. МВФ е предоставил на 

най-силно пострадалите 

от икономическата криза 

държави кредити за някол-

ко десетки милиарда до-

лара. „Трябва да направим 

всичко възможно глобал-

ното възстановяване да 

доведе до издигането и на 

страните с ниски доходи. 

Тези страни отчаяно се 

нуждаят от допълнително 

финансиране, за да преодо-

леят трудностите. Сле-

дователно трябва да им 

се предостави адекватна 

възможност за поема-

не на дъх, за справяне 

с кризата. Страните 

с ниски доходи се нуж-

даят от около 55 млрд. 

долара допълнително 

външно финансиране 

за тази и следваща-

та година", заяви ше-

фът на МВФ Доминик 

Строс-Кан, отбеляз-

вайки, че по възмож-

ностите на МВФ е да 

осигури около 1/3 от 

нужната помощ.

Dow Jones с най-висока стойност 
за годината

Борсовата седмица приключи 

с растеж, в резултат на което 

основният американски индекс 

Dow Jones Avarege Industrial дос-

тигна най-високата си стой-

ност за 2009 г.

Предлагат единен банков 
регулатор в САЩ
Ръководителят на Банковия комитет на Сената на САЩ Кристофър Дод планира 

да предложи законодателство, което да обедини четири банкови агенции в единен 

супер регулатор, съобщи „Ню Йорк Таймс”.

Изпълнителният 

комитет на Между-

народния валутен 

фонд (МВФ) разре-

ши продажбата на 

403,3 т злато от 

собствените си 

запаси, като сред-

ствата от продаж-

бата ще отидат 

за реализиране на 

програма в помощ 

на бедните страни

НЕСТАНДАРТНО

Stone House (Fafe, Portugal) 
Странната каменна къща е местна архитектурна 
икона и изглежда почти като дома на Фред и Уилма 
Флинстоун. Както най -съвременните домове, ней-

ната нестандартна архитектура с праисторическо 
усещане съдържа предна врата, покрив и много про-
зорци. Тази къща със сигурност превъзхожда дърве-
ните постройки със своята устойчивост срещу 
ураганни бури. 

институции, Застрахо-

вателната корпорация за 

федерален депозит и Реви-

зора на валутата в единна 

„супер агенция”. Админи-

страцията на Обама иска 

да възложи на Федералния 

резерв да наблюдава голе-

ми, взаимосвързани фирми 

и системен риск в иконо-

миката. Банковото наблю-

дение ще бъде уеднаквено 

според плана на Обама с 

нов национален надзор на 

банката, който слива ре-

визора и службата за на-

блюдение на спестовните 

институции.

Небостъргач ще строи 

„Газпром” в Санкт Петербург

САЩ се отваря към 

международното 

сътрудничество 

Руският газов гигант „Газпром” получи одобрение на 

проекта си за строителство на небостъргач в Санкт 

Петербург. Градският съвет е одобрил във вторник пла-

новете за изграждане на 400-метрова кула - над три 

пъти по-висока от катедралата „Св. Петър и Павел”, 

която в момента е най-високата сграда в града. Кри-

тиците на проекта са на мнение, че той ще наруши 

защитения градски пейзаж. Досега Санкт Петербург 

успяваше да опази ниския хоризонт на строителство 

и облика си от царско време. От ЮНЕСКО предупреди-

ха, че планираната кула може да застраши статута на 

града на обект от световното наследство. „Газпром” е 

един от ключовите износители на Русия и оказва значи-

телно влияние в страната. В края на миналата година 

от газовата компания опровергаха слуховете за въз-

можно прекратяване на проекта, известен като „Охта 

център”, заради финансовата криза.

Американският президент Барак Обама обеща нова 

епоха на американско ангажиране със световните про-

блеми, като заяви, че само чрез общи действия светът 

може да преодолее глобалните предизвикателства.

„Достигнахме решителен момент. САЩ са готови 

да отворят нова глава на международно сътрудничест-

во – такова, което признава правата и отговорностите 

на всички страни”, заяви американският държавен глава.

Обама призова световните лидери да се присъеди-

нят към него, като заяви, че САЩ не могат да понесат 

цялата отговорност сами.

„Тези, които критикуваха САЩ, че действат сами в 

света, вече не могат да стоят и да чакат САЩ сами да 

решат световните проблеми”, допълни Обама.

През тази седмица американският лидер ще е дома-

кин на срещата на Г-20 в Питсбърг, като Обама обеща 

да работи със съюзниците си, за да засилят финансо-

вите регулации.



 Смятате ли, че икономиче-
ски България е стабилна? 

 Това, че България е член на ЕС, 

е най- важното. За страните, кои-

то са нови членки, има много про-

екти и затова смятам, че иконо-

миката ще постигне стабилитет 

заради факта, че сте член на ЕС. 

За България няма връщане назад и 

има много проекти, които трябва 

да бъдат реализирани. В близко 

бъдеще съвсем естествено е да 

приемете и единната европейска 

валута и това ще затвърди ста-

билното икономическо положение 

на страната. България е част от 

Европа и няма връщане назад. 

Коректен партньор ли е Бъл-
гария? 

Императивно да. Абсолютно 

да. Когато дойда в България, се 

чувствам европеец. Българите за мен са ев-

ропейци, те са изключително добродушен и 

гостоприемен народ и вие принадлежите към 

Европа. 

 

Имате ли практика да работите заедно с 
български фирми? 

 В България имаме много добри работници. 

В България си имаме г-жа Жасмина Венкова и 

изключително много се гордеем, че я имаме. 

Успяваме да постигнем растеж, който ни удо-

влетворява. Искаме да растем 

със собствени сили. Разбира 

се, има и държави, в които 

работим с локален партньор, 

но това става само когато 

в самата страна не сме дос-

татъчно силни и не можем да 

растем от собствените си 

сили. В България нямаме таки-

ва проблеми и всичко се разви-

ва добре. 

Какви се основните при-
оритети на МЦ в България? 

 Две основни неща набе-

лязахме за следващата го-

дина. Първото е развитието 

на технологиите – това оз-

начава, че ще се опитаме да 

привлечем на българския пазар 

нашата технология, която 

използваме в другите евро-

пейски държави. Второто е желанието ни да 

инвестираме в нови работници за българската 

ни фирма, в различни региони. Ще отваряме и 

нови работни места.  Интересното е, че на 

българския пазар правим едно към едно това, 

което правим на европейския. Това показва, че 

България е част от Европа. Ние искаме, както 

се развиваме в Европа, така да се развиваме и 

в България. Фактът, че има проекти в инфра-

структурата, в енергетиката, показва, че се 

гледа глобално. 

Как приемате високата 
оценка за вашата работа? 

 Приемам я като двойно 

предизвикателство за още 

по-усилена работа през тази и 

през следващата година . 

Според г-н Хуперц МЦ не 
е усетила кризата, а напро-
тив, в България растежът е 
бил страхотен. Възможно ли 
е да постигнете 30-40% паза-
рен дял? 

 Да, сигурна съм в това. 

В началото на годината имах 

наистина притеснение, но след 

това нещата се промениха. 

Към днешна дата оборотът , 

който реализирах за тази го-

дина, е двоен на миналогодиш-

ния на фона на една световна 

криза.

Има ли предпоставки този растеж да 
продължи и следващата година? 

 Да. Предпоставка за това са договори-

те, които очаквам да подпиша.

Добро ли е настроението в екипа на 
фирмата? 

 Да, определено. 

В сравнение с другите офиси на фирма-
та българският как стои?

 По растеж сме в пър-

вата тройка, въпреки че 

обемите на оборотите са 

по-малки.

 

Какво предстои оттук 
нататък за следващата го-
дина? 

Очаквам няколко дого-

вора в направление „Рекон-

струкция и реорганизация” в 

няколко общини. Голямото ми 

предизвикателство за мен е 

да се опитам да реализирам 

проект за направата на бе-

тонови пътища, в които МЦ 

е специализирана. Бетонови-

те пътища са по-скъпи, но за 

сметка на това са с дългого-

дишна гаранция. 

Какво си пожелавате за 2010 г.?
Пожелавам си да бъда част от големите 

строителни проекти и от строителните 

фирми, с които имам възможност да работя 

благодарение на членството ни в Камарата 

на строителите на България. Това са хора и 

фирми, които ми помогнаха много през тези 

три години, откакто МЦ стъпи на пазара в 

България. Специално искам да благодаря и на 
инж. Венелин Терзиев за изключителната 
подкрепа от негова страна. Пожелавам си 
да удвоя още веднъж оборота и да продъл-
жим да работим така успешно.
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Г-н Мюлер, какво ви е 
първото впечатление за 
България? 

 Аз съм в България за 

първи път. Това, което ми 

направи силно впечатление, 

е, че българите са мили и 

усмихнати хора, но хубаво-

то за нашата фирма е, че в 

България има много, много 

работа.

Искате да кажете, 
че въпреки световната 
икономическа криза в 
България имате много 
работа? 

 Ние не се страхуваме 

от кризата. Горд съм, че 

съм в България. За нас има 

достатъчно работа тук. 

Спечелихме голям проект 

за построяване на канали-

зационни тръби със специ-

ални продукти от нашата 

фирма. Гордея се с този 

проект. Нашето бъдеще е в 

развитието на инфраструк-

турни проекти, енергетика 

и пътища. 

Добре ли се справят 
представителите ви в 
България? 

 Да, определено да. В 

България имаме много добри 

служители, с голям потен-

циал и прекрасни специали-

сти. Те работят успешно и 

България има голямо бъдеще
Д-р Бертрам Мюлер, 

собственик на „МЦ 

Баухеми”, юрист 

Някои казват, че лято-

то е свършило и бързат 

да се сбогуват с морето. 

Не така обаче се оказа за 

мениджърския състав на 

„МЦ Баухеми”. Български-

ят офис на фирмата под 

ръководството на Жасми-

на Венкова е организирал 

тридневен работен семи-

нар на брега на красивия 

лазурен бряг на курортния 

комплекс Дюни. Семинар, 

на който присъства лично 

и един от собствениците 

на фирмата д-р Бертрам 

Мюлер, както и изпълни-

телният директор на на-

правление „Конструктивни 

химикали” (направление СС 

) на „МЦ Баухеми” дипл. инж. 

Франк Хуперц. Това обаче 

не попречи обстановка-

та да е свежа и весела и 

на фона на добро настро-

ение да се набележат и 

приоритетите на фирма-

та за следващата година. 

Тези срещи се провеждат 

веднъж на всеки 6 седмици 

с целия европейски менидж-

мънт от 18 държави - 16 ев-

ропейски, Бразилия и Русия. 

На тях се обсъжда бизне-

сът на МЦ в Европа. И все 

пак, ако някой си мисли, че 

може да разбере какво са 

си казали служителите на 

МЦ по време на семинара, 

ще остане излъган, защото 

това се пази в тайна. Ко-

гото и да попиташ, всеки 

ти отвръща с мълчалива 

усмивка, но господин Ху-

перц не пропуска да покаже 

задоволството си от по-

стиженията на фирмата. 

„Това, което се случи на на-

шата среща, е, че ни даде 

възможност да разберем, 

че в Европа въпреки криза-

та, която е световна, 

ние се справяме много 

добре с този проблем, 

защото по нищо не сме 

усетили, че има криза. 

Напротив, през втора-

та половина на година-

та бизнесът ни бележи 

значителен растеж на 

Стария континент и 

това е нашата сила.”

 Тайната на успе-

ха била в специалните 

решения относно про-

блема за световната 

криза на маркетинговия 

отдел. „Решихме да се 

концентрираме в нишо-

ви, в специални продукти, 

имахме доста неща, които 

променихме като марке-

тингова стратегия. Ус-

пяхме да фокусираме неща, 

които досега бяха позабра-

вени, и решихме да заложим 

на тях. Форсирахме ги в 

цяла Европа и по света и 

не сбъркахме. Така се от-

делихме от масовите про-

дукти, което означава, че 

се отделихме и от нашата 

конкуренция”, издаде тай-

ната Ф. Хуперц. Оказа се, 

че бизнесът на МЦ в Бъл-

гария е изключително ус-

пешен. И напук на кризата 

в България имало много ев-

ропейски проекти и стра-

ната ни се намира в курс 

на растеж. Част от тези 

проекти ще бъдат прио-

ритет за МЦ през следва-

щата година. Те са в обла-

стта на реконструкцията 

и инфраструктурата на 

общините. Растежът на 

фирмата в България в срав-

нение с другите държави е 

на много високо ниво. Тя 

е сред трите държави с 

най-голям ръст за измина-

лата година. Но въпреки 

добрите резултати пла-

нът на МЦ е за завземане 

на 30-40% пазарен дял в 

страната ни. Анализите 

на мениджърите показват, 

че пазарът в момента не е 

структуриран и има много 

малки и големи фирми, кои-

то са конкуренти. Засега 

обаче „МЦ Баухеми” води 

първенството. Тази фир-

ма се е специализирала в 

продукти с високо качест-

во и почти няма конкурен-

ция. „Ние сме фирма, която 

предлага непрекъснато 

нови технологии. С тях 

сме независими, имаме си 

собствени суровини и това 

ни дава възможността на 

българския пазар чрез бли-

зостта ни до клиентите и 

специалните решения, ко-

ито имаме, да бъдем едни 

от първите.” 

Най важното, на което 

залагат мениджърите в 

МЦ, е квалификацията и 

образованието на работ-

ниците в отделните стра-

ни. Предлагат се различни 

видове обучения. „За нас е 

важно не да бъдем немска 

фирма на българския па-

зар, а да бъдем българска 

фирма на българския па-

зар с европейски знания”, 

допълва Франк Хуперц.

„МЦ Баухеми” планира бъдещето си в България 

Жасмина Венкова: По растеж сме в първата тройка

Д-р Бертрам Мюлер:

Франк Хуперц: Искаме да растем със собствени сили

вършат страхотна работа. 

Оценявам какво са напра-

вили те, защото е много 

трудно да започнеш в една 

държава от нулата и само 

за две-три години да по-

стигнеш такива резултати. 

Но нашата сила са успешно 

работещите колеги. 

 

В България конкурент-
ни фирми си препоръчват 
вашите продукти, как при-
емате това? 

Естествено, много ни 

радва, но най-хубавото е, че 

фирмите, които ние каним, 

държат на качеството. На-

шите продукти не са с ни-

ско качество и ниски цени, 

ние имаме високо качество 

и високи цени. В България 

фирмите започват да дър-

жат на качеството и да го 

ценят.

Аз имах възможност-
та да разговарям с фирми, 
които са изпробвали част 
от вашата козметика, и 
само след месец те бяха 
готови да работят с ця-
лата ви гама. Сред фир-
мите от бранша вашите 
продукти вече са мания. 
Това радва ли ви и какво 
още искате да постигнете 
в България? 

Да, разбира се. „МЦ Ба-

ухеми” има 21 производства 

в цяла Европа и искаме за в 

бъдеще така да се развие 

нашата фирма в България, 

че следващата фабрика, 

следващото производство 

да бъде тук. 

 

По колко проекта рабо-
тите в момента?

 Имаме пет, но няма да 

кажа повече засега. 

 Как оценявате бизнес 
климата в България? До-
бре ли се работи тук? 

 Бъдещето на страната 

ви зависи от това как Бъл-

гария ще успее да развие 

връзките си с Европейския 

съюз. Средствата за про-

ектите в енергетиката, 

в пътищата, канализаци-

ята и строителството 

ще дойдат от ЕС и когато 

България постигне отлич-

на оценка за работата си, 

тези проекти ще бъдат 

одобрени. Тогава си мисля, 

че ще имаме добро бъдеще 

в България. Последният про-

ект, който спечелихме, ми 

показва, че в България има 

голямо бъдеще. 

Ще дойдете ли пак в 
България ? 

 Да, с удоволствие.

Франк Хуперц – изпълните-
лен директор на направле-
ние „Конструктивни хими-
кали” (направление СС) на 
„МЦ Баухеми” 

Дипл. инж. Жасмина Вен-
кова - мениджър продажби 
„МЦ Баухеми”

Явор Симеонов
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Археологическите на-

ходки, датиращи от ста-

рокаменната и новока-

менната епоха в Цинхай 

– тибетското плато на 

Китай, показват, че то е 

било населено от хора още 

преди 5-6 хиляди години. В 

Южен и Северен Тибет 

са разкрити множество 

обекти от новокаменна-

та епоха. Тибетците са 

наследници на тези хора - 

това е земята, където те 

умножават „бод” (думата 

е преведена на китай-

ски като „тубо” – място, 

разделено на множество 

държави след третото 

столетие пр.н.е. Хората 

от тази част на света 

сътворяват „бон” – анима-

листична религия, силно 

повлияни от дуалистична-

та религия на Персия).

Тибетският будизъм 

разпространява и форми-

ра секти в Тибетските 

райони от XI до XVвек. 

Той оказва силно влияние 

върху различни сектори – 

литературата, операта, 

музиката, танца, фрески-

те, архитектурата, ре-

лефната бродерия и скулп-

турата на тибетското 

общество. Народното 

им изкуство е богато и 

пъстро, а фолклорната ли-

тература е цветето,  ко-

ето го украсява – бляскаво 

разнообразие от форми, 

включително поговорки, 

народни песни, шеги, раз-

кази и легенди. В техния 

свят са били силно застъ-

пени и маслената скулпту-

ра и каменоделството. 

Изложба, посветена 

на изкуствата на Тибет, 

може да бъде видяна в 

„Артгалерия НДК” до 7 

октомври. Тя е едно от 

културните мероприятия, 

организирани по случай 

60-годишнината от ус-

тановяването на дипло-

матическите отношения 

между Китай и България 

и 50-годишнината на де-

мократичната реформа в 

Тибет.

Мартин Динчев

Родолфо Медерес възражда 
златната ера на тангото

Изкуствата на Тибет

Легендарният изпълнител ще се изяви в зала „България” 

на 17 октомври

„Силно вярвам, че ис-

тинското изкуство тряб-

ва да докосва духа и съз-

нанието. Трябва винаги 

да се опитва да проникне 

в дълбините на душата, 

понякога дори стихийно 

и яростно." Това са думи 

на една от легендите на 

аржентинското танго – 

бандонеониста и компо-

зитор Родолфо Медерос, 

който ще гостува в сто-

личната зала „България” 

на 17 ноември. Три пъти 

номинираният за „Грами” 

изпълнител ще бъде под-

крепен от Армандо де ла 

Вега (китара) и Серхио 

Ривас (контрабас), как-

то и от аржентинските 

танцьори Наталия Гамес 

и Габриел Анхио, известни 

с динамичния си танц и 

спиращата дъха елегант-

ност. Те ще предста-

вят свои аранжименти 

на класически пиеси от 

златната ера 

на тангото. 

Р о д о л ф о 

Медерес е сви-

рил с колоси на 

аржентинско-

то танго като 

Освалдо Пули-

еце  и  Астор 

Пиацола. Пре-

подава и пише 

пиеси за бан-

донеон, танго 

композиции и 

оркестрации. 

Смятан е от 

м н о з и н а  з а 

един от най-

креативните 

музиканти в жанра за 

последните четири де-

сетилетия. 

Геймър

Островът

Действието в тех-

но трилъра се развива в 

близкото бъдеще, когато 

игрите и забавленията 

мутират в ужасяващ нов 

хибрид – хора контроли-

рат други хора в онлайн 

игри. Технологиите за мо-

зъчен контрол са широко 

разпространени и така 

се ражда играта „Убийци”, 

която е симулация на ре-

алността. Тя позволява на 

милиони хора да разкрият 

най-жестоките си фанта-

зии, като използват ис-

тински затворници като 

въплъщения, с които да се 

бият до смърт. 

Играейки живи авата-

ри, контролирани от други 

хора, Джерард Бътлър и 

Амбър Валета се борят с 

предизвикателството, че 

не им е позволено да реаги-

рат интуитивно на дадена 

ситуация – функция, която 

е в открит конфликт с ес-

тественото изпълнение. 

Поради това тя е трябва-

ло да бъде безсилна в някои 

от най-трудните сцени на 

филма, докато той е тряб-

вало да модифицира всеки 

аспект от физическата си 

работа. Докато двамата 

се борят за живота си, 

създателят на „Убийци” 

Кен Касъл дори не излиза 

от къщата си, защото въ-

обще не изпитва такава 

нужда...

Отраснала в Лондон, 

Алексис решава да просле-

ди корените си, които во-

дят към обгърнатия в мис-

терия остров Крит. Майка 

й София никога не говори 

за миналото си, но когато 

Алексис решава да посети 

Гърция, й дава писмо, което 

да отнесе на стара ней-

на приятелка. Историята, 

която постепенно се раз-

крива пред младата жена, 

представя съдбата на едно 

семейство, разтърсено от 

трагедия, война и страст. 

А в центъра на всичко е 

тяхната дълбока връзка с 

острова и неговите тайни.

Виктория Хислъп е ро-

дена в Кент и днес живее 

там след двайсетгодишно 

пребиваване в Лондон. До-

като следва английска ли-

тература, среща съпруга 

си Иън, който е сценарист 

и издател на сатирично-

то списание Private Eye. 

Авторката е посещавала 

многократно гръцките 

острови и е пленена от 

тяхната красота. Дебют-

ният й роман „Островът” е 

носител на престижната 

награда Galaxy British Book 

Awards 2007 и е междунаро-

ден бестселър, включител-

но в Гърция.
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I have always been led 

by one and only principle 

and that is the principle of 

humanity. No matter what 

the conditions, no matter 

how diff icult i t is, I have 

always looked upon from 

the human standpoint. This 

does not mean that I have 

neglected the economic 

factor, of course, but I have 

relied on my actions, on my 

opinion for the future, on 

the company itself and on 

the members who work in 

it. I think that my direction 

has been right and the fact 

that when I started I had 

only two workers and now I 

have some 350 people staff 

proves that. Having in mind 

that this is a year in which 

On 22 September 2009 

it is 101 years since the 

independence of Bulgaria. 

On this day in 1908 in the 

Ivan-Asen church “St. 40 

martyrs” in the old capital 

wi th a manifesto to the 

Bulgarian people signed by 

Ferdinand I was proclaimed 

t h e  i n d e p e n d e n c e  o f 

Bulgaria.

In accordance with the 

Berlin Congress decisions 

on the territory of Misia and 

Sofia district was created the 

Principality of Bulgaria. South 

Bulgaria was proclaimed an 

autonomous area under 

the name Eastern Rumelia. 

Macedonia remained within 

t he  bounda r i e s  o f  t he 

Ottoman Empire.

O n  2 2  S e p t e m b e r 

1908 king Ferdinand I used 

the complicated polit ical 

situation and proclaimed the 

Independence of Bulgaria 

and titled himself Tsar.

With the proclamation of 

Bulgarian independence were 

rejected all restrictions to the 

international status of the 

Bulgarian state and Europe 

was forced to recognize 

Bulgaria as full member in 

the big family of the then 

European countries.

I n  h i s  g r e e t i n g  i n 

connection with the holiday 

Prime Minister Boyko Borisov 

noted that this day is an 

important moment for the 

dignified comeback of our 

country on the European 

stage. He called on everybody 

to find the meaning of this 

act for himself. The premier 

reminded that in recent years 

we have learnt to address for 

various occasions to the rich 

palette of lessons that history 

gave us. The meaning of the 

Day of Independence of 

Bulgaria is in the possibility 

to show us that decisions for 

the European future of our 

country are taken every day.

Boyko Borisov: We defend our 

national interests

Eng. Toshko Raychev Raychev – Chairman of the Regional Office 

of BCC – Turgovishte

If money for European 
programmes delays, 
survival will be very 

difficult

With the re-structuring 

of the Supreme Cassation 

P r o s e c u t i o n  s i n c e  1 

September 2008 was formed 

8th department 

in the Supreme 

P r o s e c u t i o n 

which is “Fighting 

f raud  w i t h  EU 

funds”. From this 

department later 

on star ted the 

format ion of  a 

specialized unit 

of prosecutors, 

i n v e s t i g a t i n g 

pol ice off icers 

and preliminary 

investigators.

I n  a  v e r y 

s h o r t  p e r i o d , 

for a couple of 

months, as I am speaking of 

November 2008 we managed 

to bring indictments and two 

agreements in Sofia District 

Court which is very important 

to us as the crown of the 

prosecutor’s work is the 

bringing of indictments. Our 

partner is the European Anti-

Fraud Office – OLAF.

 The invest igat ion of 

crimes connected with the 

financial system of EC is 

purely economic crimes. 

They exist everywhere. Only 

the euro funds determine 

somewhat greater specificity. 

These are purely economic 

crimes, crimes connected 

with frauds.

 We will have to conclude 

the cases formed within 

the six-month periods and 

to  br ing the respect i ve 

indictments.

The aim is to achieve 

fast, real and steady results 

to overcome the effects 

of the global crisis and to 

restore economy in the first 

nine months of the mandate 

of Bulgaria’s government 

of European development. 

The main tasks are stability 
of  the macroeconomic 
system through preserving 
the currency board and the 
fixed rate of the lev to euro 
until entering the euro zone 
and promoting the actions 
for Bulgaria’s accession 
in the ERM-2 mechanism; 
keeping a balanced budget, 
everyday and stubborn 
struggle against fiscal thefts 
and tax evasion; steadiness 
of the financial system by 

15% reduction of inefficient 

expenditures in state budget 

structures for 2009 and 

repeated reduction at the 

end of 2010; maintaining of 

the single VAT  rate of 20% 

by January 2010; suspending 

corruption in assimilation 

of euro funds; improving 

the systems for financial 

management and control; 

developing the system for 

financing and raising money 

for the health system and 

voluntary health insurance 

funds; introducing f iscal 

sensors in rendering turnover 

at petrol stations.

A better infrastructure 
is envisaged by evaluation 
of the economic profitability 
of NPP Belene and the need 
of new energy sources on 
the Balkans; transformation 

of state energy companies 

into public companies and 

listing 15% of the shares 

on the stock exchange; 

acceleration in realization 
of  large inf rast ructure 
projects of operational 
programmes “Transport” and 
“Environment”.

Efficient management of 
the euro funds is envisaged 

by simplifying the process 
and documents for reporting 
the physical and financial 
realization of the projects; 
decentral ization of the 
process of evaluation and 
control of small projects;
building and maintenance 

of adequate capacity of 

the Audit authority for the 

Cohesion and Structure funds 

of EC; providing continuous 

money stream to beneficiaries 

at the expense of EC and 

relevant national co-financing; 

acceleration of processing 

and payment of projects that 

up to the moment are not 

processed; optimization of 

the activity of FLAG fund and 

increasing the funds in it for 

preparation of projects.

The Cabinet approves anti-crisis measures
The Council of Ministers approves a project to restore Bulgarian economy by 27 April 2010

Prosecutor Angelina Mitova, 

director of the specialized unit for fighting fraud with EU funds:

We start audits of operational programmes
The Prosecutor’s Office investigates 3 signals on “Regional development”

Angelina Mitova was 

born on 15 June 1959 in 

Panagyurishte.

She graduated from 

the Faculty of Law of 

Sofia University “St. 

Kliment Ohridski”. From 

1990 to 2001 she was 

district prosecutor of 

Panagyurishte.

Since 2007 she was 

prosecutor in the 

Supreme Cassation 

Prosecution and since 

October 2007 she has 

been in the specialized 

unit for fighting fraud 

with EU funds.

we feel the shocks of 

economy and the crisis 

is rather serious; maybe 

the road I started along 

was right. I still manage 

to keep the staff and 

thanks God I was not 

left without work.

When I participate 

in construction, when 

everything has been 

achieved by work I am 

sat isf ied with every 

single construction site.

As we are members 

of the EC, this is one of 

the factors that should play 

principal role for Bulgaria to 

come out of the crisis as well 

as the start and realization 

of the programs and projects 

f inanced from European 

funds.

101 years of Bulgaria's 
Independence
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За да се качите на 

ферибота за остров Та-

сос, може да напуснете 

страната както през 

ГКПП Кулата, така и през 

сравнително новия пункт 

Илинден.  А ферибота 

може да вземете или от 

Кавала, или от Керамоти 

- в зависимост от това в 

коя част на острова сте 

се насочили да отседне-

те. Ако сте предпочели 

западното крайбрежие, 

вземете ферибота от 

Кавала до Скала Принос 

– чисто време на път по 

море 75 мин. Ние си бя-

хме наели вила в се-

вероизточната част 

на острова и затова 

плавахме от Керамо-

ти до Лименас (сто-

лицата на острова), 

което ни отне около 

50 мин, включително 

процедурата по нато-

варване и разтовар-

ване на автомобила 

от кораба.

Разписанието на 

фериботите варира 

според сезона, но тъй 

или иначе те са дос-

татъчно начесто, за 

да не подчинявате пътя 

си до края на континен-

тална Гърция на точно 

определен час на тръгва-

не с ферибота. Ако сте 

с малки деца, за предпо-

читане е да разделите 

пътя в рамките на 2 дни 

с преспиване в Банско или 

Сандански, защото колко-

то и да се шири вярване-

то, че пътят до морето в 

Гърция е колкото до Бур-

гас, не е точно така.

За местните ферибо-

тът може да е като за 

столичани пътуването с 

трамвай, но за туристи-

те си е част от приклю-

чението. За отбелязване 

е отличната организация 

на заетите в товаро-

разтоварната дейност, 

процедурата е оптими-

зирана до последния де-

тайл...

 В един момент за-

почваш да се чудиш как-

во привлича чайките да 

следват разпенената 

диря на ферибота. В след-

ващия поглеждаш отляво 

на борда и виждаш скуп-

чилите се деца, които 

подават солети през пе-

рилата, а чайките ги хап-

ват направо от ръцете 

им. Неповторимо!

Престой на о. Тасос 

може да организираш 

през  много линкове в 

нета. Може да резерви-

раш и стая в хотел, но 

най-популярно е летува-

нето в т.нар. студио – 

апартамент от спалня и 

кухня с трапезария, като 

няколко такива студиа 

са в една сграда с общ 

двор, детски кът, бар-

бекю, място за парки-

ране, понякога и басейн.

Не очаквайте екзотика 

от архитектурата на 

застрояването, 

на каквато може 

да се насладите 

из  западните  и 

южните острови 

на Гърция. Цвето-

вете на къщите 

далеч не са само 

бяло и синьо. Ще 

срещнете и те-

раси с претрупани 

балюстради, и са-

чак по фасадите, 

но окото винаги 

ще се  радва  на 

мисълта на стро-

ителя  за  максимално 

ориентиране на гледка-

та към морето, както и 

за гарантиране на сянка 

в прегръдката на дълбо-

ките тераси. 

Нашата вила беше в 

Скала Панагия. Остро-

вът е с периметър малко 

повече от 100 км, така 

че може всяка вечер да 

се отдавате на различни 

залези и пак да нощувате 

под своя покрив. 

Трите най-посещавани 

пясъчни плажа на източ-

ното крайбрежие са Гол-

дън Бийч – при Скала Па-

нагия и Скала Потамия, 

който е най-обширният; 

Парадайз Бийч при Кини-

ра, където препоръчваме 

сутрешния плаж, защото 

следобед слънцето бърза 

да се мушне зад билото 

на планината и наста-

ва здрава сянка; плажът 

при Алики, който е най-

купонджийският – малък, 

огласян от музиката на 

капанчетата. Живопи-

сен е и плажът при Агиос 

Йоанис, но е каменист и 

по дъното има 

морски тарале-

жи. За незапоз-

натите – това 

е дънен морски 

обитател, мал-

ка черна топ-

ка, чиито 

бодли при 

забиване в крак или ръка 

много лесно се отчуп-

ват и остават в тялото, 

като това често 

предполага опе-

ративна намеса 

за отстранява-

нето им.

Най-южната 

точка, до която стигнах-

ме, беше манастирът „Св. 

архангел Михаил”, по пътя 

от Алики към Астрис, кой-

то е и най-голямата цър-

ковна обител на острова. 

По време на нашето посе-

щение манастирът беше 

в реконструкция, така че 

отзивите ми за турис-

тическата стойност на 

мястото не са от първа 

ръка. 

Идва ред да си при-

помня с деликатесен гъ-

дел и за вкусотиите на о. 

Тасос. Ако хапвате набър-

зо, пробвайте джиросите 

– местния вариант на 

дюнерите, с много повече 

месо и богато поръсени с 

риган. Препоръчваме оба-

че чревоугодничеството 

в крайбрежните кръчми! 

Пие се бяло вино „Ри-

цина”, бира „Митос” или 

узо. Тук е баш мястото 

на гръцката салата! Не 

пропускайте да опитате 

и малките пържени риби 

гаврос, хрупкавите пани-

рани тиквички по гръцки, 

мусаката – пак по гръц-

ки! – с картофено пюре и 

кашкавал отгоре и серви-

рана в гюведже, мидите 

– по-щедри на размер от 

тези, които ни предлага 

Черно море, калмара на 

скара и ако сте в начало-

то на есента – октопода 

на грил! 

Най-честият улов на 

прясна риба е от семей-

ството на лаврака, вина-

ги идва с гарнитура, но 

никога няма предварител-

но обявена точна цена. 

Забравете за здравослов-

ния черен хляб и се изку-

шете от пресните бели 

порязаници, които често 

са комплимент от заве-

дението. Като такъв се 

поднасят за десерт диня, 

сладолед или грис халва... 

Храната се сервира накуп 

и всеки хапва от всичко! 

Не се учудвам, че май най-

описателен стана паса-

жът за кухнята на остро-

ва. Вкусно е на Тасос!...

На остров Тасос 
в началото на есента

Мила Докова

Снимка авторът
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Страницата подготви Теодор Николов

ЦСКА пожали „Левски” 

и го победи само с 2:0 в 

поредното издание на 

„вечното дерби”. „Армей-

ците” тотално надиграха 

своя съперник и пропиляха 

още половин дузина голо-

ви възможности. „Сините” 

изглеждаха потресаващо 

зле, след като бяха обез-

кървени от своите ръко-

водители, начело с Тодор 

Батков, със спретнатата 

по никое време екскурзия 

на четирима от основни-

те им играчи в Русия. 

 Приключенията на че-

тиримата състезатели 

на „Левски” и водача им 

Константин Баждеков 

станаха достояние на 

всички авторитетни ме-

дии в Европа. Навсякъде 

са категорични, че бъл-

гарският шампион е ста-

нал за посмешище.

 „7 дни спорт” цити-

ра агенция Ройтерс, ко-

ято информира света за 

случката по този начин:  

„Опитът на „Левски” да 

продаде четирима клю-

чови играчи на руския 

„Рубин” (Казан) в края на 

последната седмица на-

прави българските шам-

пиони за смях. „Левски” 

загуби с 0:2 от локалния 

си съперник ЦСКА. В мача 

не играха националът на 

България Живко Миланов, 

централният защитник 

на Мароко Юсеф Рабех, 

халфът на Македония 

Дарко Тасевски и бразил-

ското крило Зе Соарес, 

които бяха излетели за 

Москва в събота, за да 

подпишат с „Рубин”. Из-

пълнителният директор 

на „Левски” Константин 

Баждеков отначало каза 

на репортерите, че има 

принципна договорка за 

четиримата с „Рубин”. 

„Май че някой ни направи 

мръсен трик", каза раз-

очарован той след за-

връщането в София. Във 

вторник вечер от Казан 

долетя и официалната 

позиция на руския шам-

пион. От щаба на „Рубин” 

са категорични, че никога 

не са чували имената на 

въпросните футболисти.

„Всички в  клуба се 

учудиха много, когато се 

появи информация за прис-

тигането на такъв голям 

брой български футболи-

сти в отбора, и то в пе-

риод, когато трансферни-

ят прозорец е затворен. 

„Рубин” не се интересува 

и поначало никога не се 

е интересувал от тези 

футболисти, за чиито 

фамилии научихме от раз-

лични англоезични и руски 

източници", заяви говори-

телят на „Рубин” Максим 

Лопухов, цитиран от съ-

щата медия.

Най-добрата българ-

ска тенисистка Цветана 

Пиронкова отпадна в пър-

вия кръг на турнира на 

ITF във френския град Сен 

Мало с награден фонд 100 

хиляди долара и гостопри-

емство.

 Поставената под но-

мер 7 Пиронкова загуби с 

6:1, 2:6, 3:6 от чехкинята 

Клара Закопалова. Така 105-

ата в света пловдивчанка 

допусна първо поражение 

от Закопалова, след като в 

първите три мача помежду 

им не беше губила дори сет. 

22-годишната българка за-

работи 1 точка за класаци-

ята на УТА и 868 долара.

Шефове започнаха, 
а ЦСКА довърши „Левски”

Закопалова 
„закопа” Пиронкова

Снимка Антон Узунов
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„Москва не вярва на сълзи”, а и си има две седмици на модата. 

Закриват едната, откриват другата

Над  50  дизайнери 

представи ха  своите 

прет-а-порте колекции 

за сезон пролет/лято 

2009.  Те доказаха,  че 

модни чудеса стават не 

само на Запад и че ди-

зайнерският талант е 

широко разпространен 

на Изток. Юбилейната 

ХХ Седмица на модата в 

руската столица впечат-

ли с микс от изисканост 

и помпозност, с елегант-

ност и небрежност. 

Безспорно звездата 

на събитието беше из-

вестният руски дизай-

нер Валентин Юдашкин. 

Малко след като от-

празнува 45-ата си го-

дишнина модният гуру 

отново впечатли с вир-

туозност. Неслучайно 

негови модели се съхра-

няват в Лувъра, в музея 

„Метрополитън”  и  на 

други значими места. 

За пролетта Юдашкин е 

сътворил истинска при-

казка, в която героини-

те са безумно красиви 

и артистични. От ко-

лекцията му струи бяла 

светлина. При това „под-

платена” от прозрачни и 

ефирни материи – сатен, 

коприна, тафта. 

Слава Зайцев е жива 

легенда в руската мода. 

Ексцентричният дизай-

нер от доста време об-

лича руския и европей-

ския елит. Страстта 

му по визията тип „ма-

трьошка” и старинните 

руски десени отдавна 

е  известна.  Разбира 

се, ярко изразена е и в 

пролетната му колек-

ция. Много цвят и до-

пълнителни орнаменти 

по дрехите допълват 

кукленския вид на моде-

лите му. А шапките не 

само че отново не са 

забравени, но са по-вну-

шителни отвсякога. 

Но стане ли дума за 

модна фиеста, то Анто-

нина Шаповалова няма 

никаква конкуренция. 

Тя не само показа 

уникални модели, но 

зарадва публиката 

с атрактивна шоу-

програма. Всяко ней-

но творение беше 

представено с щуро 

акробатично изпъл-

нение. Така дизай-

нерката ни провоки-

ра да излезем поне 

за малко от стро-

гата „костюмарска” 

визия. 

Седмица на модата в Москва

Р у с е н -

ската модна 

къща „Мар-

кам Фешън” 

ще открие 

с е з он а  н а 

казината в 

Австри я  с 

ревю  на  7 

октомври в 

Гранд Казино 

Баден, къде-

то ще бъде 

представе-

на колекция 

е с е н / з и м а 

2 0 0 9 / 2 0 10 

н а  м о д н а -

т а  марка . 

Облеклата 

на „Маркам 

Фешън” вече 

са познати 

в Австрия и 

се предла-

гат в реди-

ца бутици във Виена, Грац, Залцбург и други градове.

Модна къща „Маркам Фешън”, която е носител на 

наградата „Златна игла 2008” на Академията за мода 

в категория „Модна къща на годината”, съветва през 

новия сезон да заложите на три ключови думи, за да 

сте в крак с най-горещите модни тенденции - движение, 

мистика, страст. 

Модел от колекция есен-зима 2009/10 на 
„Маркам Фешън”

Снимка © Markam fashion

Снимки © Fashion.bg 

„Маркам Фешън“ 
открива сезона на 
казината в Австрия

Български фирми показаха колекции 
на ревю по време на BGate

На 17 сеп-

тември 2009 

г .  в  Интер 

Експо  Цен-

тър – София, 

с модно ревю 

о ф и ц и а л н о 

б е ш е  о т -

крито Бал-

к а н с к о т о 

и з л оже н и е 

за  облекло 

и  текстил 

BGate 2009, 

което се про-

вежда за сед-

ми пореден 

път от 17 до 

19 септем-

ври. Известни български 

модни къщи представиха 

колекциите си за 2010 г. 

Модели на агенция „Визаж” 

д е ф и л и р а -

ха в дамски 

о ф и ци а л н и 

и  б у т и ко -

ви облекла, 

трикотаж и 

дамска кон-

ф е к ц и я  н а 

„Етере”, „Ни-

анел”, „Кен-

сол” ,  „Лара 

Вил”, „Магно-

лика”, модно 

студио „Ко-

ралия”, зим-

на колекция 

на бутик La 

Strega, кор-

поративно 

облекло и 

униформи 

н а  АТ М , 

вдъхнове-

ния от ет-

номодата 

и отмина-

ли  е по х и 

на  млади 

дизайнери 

и преподаватели от НБУ.

Участници в BGate 

2009 са фирми,  които 

предлагат облекла като 

готови изделия, компании, 

които имат капацитет 

за работа с материали 

на клиентите си, произ-

водители на текстил и 

аксесоари, доставчици на 

машини и оборудване, как-

то и фирми от сферата 

на услугите – CAD/CAM, 

дизайнери, конструктори 

и посреднически агенции. 

Сред експонатите са об-

лекла и трикотаж, модер-

ни професионални машини 

и оборудване за различни 

операции, текстил, прис-

пособления и аксесоари за 

шевното производство, 

софтуер и CAD/CAM сис-

теми на водещи компании 

за производство и ме-

ниджмънт и широка гама 

услуги за сектора.
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Кубинската пура изкушава 

ценителите от векове 

Хибриден седан за 39 хил. долара ще се появи 

през 2012 г., предаде Ройтерс

Силвия Радославова

В документалния филм 

„Буена Виста Соушъл 

Клуб” на Вим Вендърс, пос-

ветен на едноименната 

кубинска музикална фор-

мация, вокалистът Ибра-

хим Ферер с типичното 

си бяло каскетче и лице, 

чийто израз потвърждава 

познаването на истинско-

то щастие, признава, че е 

запалил първата си пура 

едва 5-годишен, когато 

баба му го помолила да го 

направи. После певецът, 

превърнал се в емблема, 

шеговито допълва, че е 

пуши пури почти от 90 

години и това всеки път 

е толкова вълшебно усе-

щане, колкото е било и в 

самото начало. 

Сред другите доказа-

ни ценители на пурата 

са Уинстън Чърчил, Марк 

Твен, Зигмунд Фройд, поп 

звездата Мадона. В Бъл-

гария неразделна част от 

пурения имидж са стана-

ли издателят Тошо Тошев, 

меценатът Боян Радев, 

бизнесменът Гриша Ган-

чев, министърът на кул-

турата Вежди Рашидов. 

Всички те трябва да са 

особено признателни на 

Христофор Колумб, който 

пренася пурата в Европа 

през XIX век. По това вре-

ме, за разлика от днес, тя 

е много по-популярна от 

цигарата. 

Сред лидерите в про-

изводството на тютюн 

за пури са държавите от 

Латинска Америка, но 

безспорен фаворит в кла-

сацията е островната 

страна Куба. Според по-

вечето мнения кубински-

те пури са с най-доброто 

качество и най-приятен 

аромат, а ръчно израбо-

тените струват най-скъ-

по и съответно пушеното 

им е най-престижно. Ми-

товете, свързани с този 
Марката „Кохиба“ се смята за кралицата на пурите

С вкус на коприна 

факт, са много. Най-

разпространеният от 

тях е, че всъщност 

автентичната ръчно 

направена кубинска 

пура задължително е 

изработена от жена, 

която свива тютюна 

в листо, поставено 

върху бедрото й. Днес 

съществуват около 

2000 марки ръчно из-

работени кубински 

пури. Сред тях най-

добрите са „Кохиба”, 

„Монте Кристо”, „Ро-

мео и Жулиета”, „Пар-

тагас”, „Коджимар”, 

„Каса Бланка”. Те са и 

най-популярните мар-

ки в целия свят.

 Видовете пури са 

в зависимост от про-

изхода и качеството 

на листовете тю-

тюн, облика и голе-

мината. Има четири 

групи пури: 

„Чърчил” е с дъл-

жина от 17, 78 см и 47 

„ринга” (което е мярка за 

диаметъра на цигарата). 

Кръстени са на Уинстън 

Чърчил, който ги превръ-

ща в своя запазена марка. 

„Корона” са с дължина 

15,24 см и диаметър от 42 

мм. „Робусто” са по-къси, 

но пък по-дебели. „Пана-

телас” пък са по-дълги и 

по-тънки от „Короната”, 

а „Силебрас” са три пана-

телас, преплетени като 

плитка.

Цветът на пурите 

варира от светлокафяв 

до почти черен. Срещат 

се повече от 20 различ-

ни форми пури. Формат 

е съотношението между 

дължината и диаметъра 

на пурата. Колкото по-

дебела е тя, толкова по-

дълго гори. Дължината и 

диаметърът на цигарата 

са свързани с нейния ин-

тензитет. 

П ушенето на  пура 

следва определена обред-

ност. Обикновено пурата 

се навлажнява с устни 

или коняк, уиски или друг 

алкохол.  Пали се със спе-

циална запалка, а палене-

то с кибрит не е препо-

ръчително, защото може 

да се увреди вкуса й. При 

пушенето не се всмуква 

димът. 

Цената на хубавата 

пура започва от 50-60 

лв. и стига до 400-500 лв. 

Разбира се, за истински-

те ценители и любители 

на разкоша цената може 

да надмине 1000 лв. за 

пура. Парадоксално, но 

в Куба цял пакет хубави 

пури е между $15 и $20. 

Освен да носи ком-

форт и стил, пурата може 

да бъде и чудесна идея за 

подарък. А заедно с нея 

и цялата артилерия от 

аксесоари – от кутия за 

пури, през пепелник, запал-

ка и резачка. 

Чърчил е един от известните 
ценители на пурата

Луксозни хибриди Бельото съблазнява

Л у к с о з н и я т 

хибрид  е  произ -

веден  от Fi ske r 

A u t o m o t i v e  I n c , 

които вероятно 

първо ще произ-

ведат около 100 

хиляди от по-ев-

тините хибридни 

коли. САЩ и много 

глобални автопро-

изводители зала-

гат на батерий-

ната технология, 

която ще направи 

електрическите 

коли екологичния 

т р а н с п о р т  н а 

бъдещето, а промяна-

та към електромотори 

предизвика включване-

то на множество нови 

фирми, включително на 

Fisker и Tesla в Калифор-

ния. И двете започнаха 

с луксозни модели, но се 

разширяват към по-ев-

тините модели. Fisker се 

подготвя и за производ-

ството на първата си 

кола - луксозен седан с 

4 врати, наречен Karma, 

с начална цена 87 900 

долара. Тя ще се строи 

във Финландия от Valmet 

Automotive. Компанията 

вероятно няма да стар-

тира линия за по-малко 

от 39 хил. долара, поне-

же иска да запази първо-

класна марка, подобна на 

„Ягуар”. 

С оригинални кройки, 

висококачествени ма-

терии и хитови цветови 

вариации моделите на 

sloggi за есенно-зимния 

сезон предлагат широко 

разнообразие от сти-

лове и дизайни както за 

нежния, така и за силния 

пол. 

В ярки цветове или 

по-дискретни тонове, 

с оригинални принтове 

или едноцветни, бляскави 

или по-семпли, моделите 

от дамската колекция 

са истинско предизви-

кателство за всяка 

почитателка на мо-

дата.

Далече остана-

ха дните, в които 

мъжете се деляха на сте-

реотипи, днес съвремен-

ният джентълмен опреде-

ля сам себе си.


