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Над 3000 работни места за 
строители на софийското метро 

Европейската комисия одо-

бри финансирането със сред-

ства от еврофондовете на 

проекта за разширяване на 

софийското метро от пътен 

възел „Надежда” през Централ-

на жп гара и пл. „Света Неделя” 

до бул. „Черни връх”, съобщи на 

пресконференция министър-

председателят Бойко Борисов. 

Проектът е на стойност 185 

млн. евро, като 27,5 млн. евро 

от тях са национално съфинан-

сиране. Средствата са от Ев-

ропейския фонд за регионално 

развитие и от Кохезионния фонд 

по цел „Сближаване” и първият 

транш от над 102 млн. лв. вече е 

преведен. Отделно Столичната 

община инвестира 61 млн. лв. за 

строежа на метрото.

 В резултат от изграж-

дането на обекта ще бъдат 

открити над 3000 работни 

места. Допълнително ще се 

създаде заетост и за фирмите 

доставчици.

 Това наричам реална анти-

кризисна мярка. Няма по-добра 

антикризисна мярка от тази да 

ти бъдат дадени 185 млн. евро, 

и то в сегашните условия, ко-

ментира министър-председа-

телят. „Това именно е европей-

ската солидарност”, подчерта 

Бойко Борисов и допълни, че 

отпуснатите от ЕК средства 

покриват 80% от необходимите 

за изграждането на метрото. 

 Това е най-голямото финан-

сиране към България за инфра-

структурен проект. 

 „Доверието в нас вече е 

много по-голямо, защото се 

вижда, че ние провеждаме про-

цедурите прозрачно и ясно”, 

каза премиерът и изрази надеж-

да, че след като е преодоляно 

негативното отношение към 

България, процесите по одобря-

ване на проектите значително 

ще се ускорят.

Проф. Йохан Литцка:

Системата за управление 
на пътните настилки не е 
утопия

На станалия вече традицио-

нен форум, организиран от аген-

ция „Пътна инфраструктура”, 

УАСГ, КСБ и браншовата камара 

„Пътища”, беше представена 

система за управление на път-

ните настилки, която функцио-

нира повече от десет години в 

Австрия. 

За втора поредна година 

български и международни екс-

перти в строителството дис-

кутират качеството на пътни-

те настилки и технологиите за 

рехабилитация на пътищата. 

Водещият европейски екс-

перт проф. д-р инж. Йохан Литц-

ка от Техническия университет 

във Виена беше основният гост-

лектор на конференцията. 

Неговите две лекции бяха с 

теми: „Въведение, събиране и 

оценка на данните за състоя-

нието на пътищата, оценка за 

състоянието на пътя в зави-

симост от събраните данни” и 

„Систематична поддръжка на 

пътища”. 

Професорът представи 

система за управление на на-

стилките, която е утвърдена 

европейска методика за оп-

тимизиране използването на 

определен бюджет при поддър-

жането на пътищата, с оглед 

гарантиране безопасност и 

комфорт на движението, про-

зрачност при възлагането на 

поръчки и запазване на държав-

ните активи. 

 На стр. 11

Румен Йовчев - председател на 

Българската браншова камара 

„Пътища”:

Български фирми ще 
участват в търговете 
за строителството на 
магистралите

Поне  пет българ -

ски фирми ще могат да 

участват в търговете за 

строителството на ма-

гистралите, заяви пред-

седателят на Българ-

ската браншова камара 

„Пътища” Румен Йовчев. 

Камарата е предложи-

ла при квалификацията 

на фирмите да се взема 

предвид опитът, който 

имат фирмите в стро-

ителството на първи и 

втори клас пътища, а 

не само изискването за 

опит в строителството 

на магистрали. 

„За лот 2 на автомагистра-

ла „Тракия” (Стара Загора–Нова 

Загора) това е предвидено. Така 

ще може да се разшири кръгът 

на възможните участници. 

На стр. 4

www.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

Достъ-

път до 

личните 

данни ще 

противо-

действа 

на имотните измами
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ПАРИ ЗА КАКА

Странно изглеждаше това момче за 

обръгналите на живота майстори. Не 

само защото не пиеше, но и работата му 

беше особена… При зидарията например. 

Почти не ползваше мистрията. Като под-

ведеше новия ред, загребваше с лопата-

та от варовия разтвор и с един замах го 

полагаше на половина ред, още веднъж с 

лопатата и после бързо-бързо нареждаше 

тухлите. Беше на „ти” с водната терзия, 

но така, само за един бърз поглед... Но 

виж – боготвореше строителния отвес… 

„Няма лъжа и измама в отвеса!”,  казваше 

в редките почивки, когато спираше със 

зидарията, за да пие една вода от чешма-

та. „Земята го привлича и затова винаги е 

прав!”, довършваше и започваше поредния 

ред.

Работеше много бързо и с техниче-

ския някак се разбраха плащането му да не 

е на надник, а на свършена работа. Е, и на 

управителя на строителната фирма това 

му допадаше, защото виждаше в момче-

то себе си преди двайсетина години. Той 

и сега похващаше по някой ред, ей така, 

да не забравя откъде беше тръгнал! Но 

опъваше конеца, прокарваше внимателно 

нивелира, и чак тогава започваше да реди.

Младият попоглеждаше изпод каската 

как босът се тутка, ама нали му е шеф, 

нищо не казваше… Само веднъж се обади, 

когато видя техническият да опъва след 

зидарията му конеца, за да види дали не 

се е получило някакво изкривяване, „корем” 

да се е получил!

- Шефе, знаеш ли какво е казал Кольо 

Фичето, преди да започне моста край Ло-

веч? Не знаеш? Е, ако мостът не стане, 

да му отрежат главата… И при мене е 

така, ако е крива стената, на, праскай с 

теслата през пръстите… 

Техническият си замълча, запали ци-

гара и слезе надолу по етажите. Управи-

телят и той си затрая, защото младият 

просто нямаше грешка. Този ден и двама-

та поработиха здравата. Шефът, за да се 

докаже на себе си, че още го бива, млади-

ят, младият просто така работеше.

В деня, когато касиерката дойде да 

плаща заплатите, момчето помоли обед-

ната му почивка да е малко по-дълга, че 

имал нещо да върши. Разрешиха му, и без 

това вървеше далеч пред другите. Кога-

то се върна, бачкаторите го подхванаха 

изкъсо, къде е ходил, какво е правил, та… 

Момчето за първи път се разговори! Ока-

за се, че е родом от едно от големите 

родопски села, което освен с хората си, 

се славеше и с минералната вода, и с въз-

духа си. Там сега живееха родителите му. 

Имал и сестра, по-голяма, която в Плов-

див учела за доктор и й оставало само 

година до дипломирането. Та с баща му 

решили да й изградят „болница”, в техния 

двор. Е, скромно така, четири стаи, за 

чакащите, за медицинската сестра, ка-

бинет за каката, и една, ако на някого му 

стане лошо…

Разправяше ги тия работи момчето, 

докато другите строители допушваха ци-

гарите си, и някакъв блясък имаха очите 

му. Та в обедната почивка прескочил до по-

щата да прати пари на баща си, керемиди 

да купи за „болницата” на кака. Е, и на нея 

пратил малко парички, нали е кака, пък и 

момиче, довърши родопчанчето и се хвана 

за лопатата. Започваше новия ред.

За „Тухла четворка“ - 

Георги Сотиров

Тухла четворка

На практика 

сега започва де-

централизация-

та на властта, 

сподели кметът 

на село Медковец 

Венцислав Евге-

ниев след среща 

с вицепремиера и 

министър на фи-

нансите Симеон 

Дянков. Тя се със-

тоя в началото 

на седмицата в 

Монтана.

България е на 

последно място 

сред страните 

от ЕС по дял на 

общинските бю-

джети в цялост-

ния бюджет на държава-

та, каза на общинските 

кметове Симеон Дянков. 

Правителството ще 

приложи три начина за 

преодоляване на дисба-

ланса. На практика това 

означава развитие на де-

централизацията, за ко-

ято кметовете мечтаят 

отдавна.

Първият начин е прех-

върлянето на имоти на 

общините. Сега тези 

държавни имоти не се 

стопанисват добре и не 

се използват, а те могат 

да носят приходи. Втори-

ят начин е прехвърлянето 

на управлението и из-

дръжката на полицията 

на общините и третият 

– управлението на евро-

фондовете да се свали на 

регионално ниво.

Министърът на фи-

нансите съобщи, че се 

подготвя списък с дър-

жавни имоти, които ще 

бъдат прехвърлени на об-

щините. Управлението на 

фондовете също се прех-

върля на общините. ЕС е 

създал тези фондове за 

подкрепа на регионите 

и затова те трябва да 

се усвояват от общини-

те. Централната власт 

ще запази само контрола 

върху изразходването им.

Министерството на 

финансите изготвя спи-

сък на приоритетните 

инфраструктурни проек-

ти, за които общините 

ще получат финансиране 

през 2010 г. Част от тях 

са спрени сега обекти.

Министърът преду-

преди кметовете, че пари 

за много от обектите и 

за покриване на дефи-

цитите в общинските 

бюджети няма да има. 

Предишното правител-

ство е заложило за тази 

година ръст на приходи-

те от 4,3%. Ръст обаче 

няма, досега приходите 

намаляват с 3,5 млрд. лв., 

а изоставането от плана 

е със 7 млрд. лв.

Министърът на финансите Симеон Дянков:

Започва децентрализацията 
на властта Министър Дянков 

посети териториалната 
дирекция на НАП

АЕЦ „Белене”? „Не” и на 
всяка цена!

Разширено заседание 
на Управителния 
съвет на Камарата на 
строителите в България

Теменужка Илиева

Кръглата маса за съдбата на бъде-

щата втора атомна електроцентрала 

донесе много противоречиви мнения и 

оценки и сериозни разминавания по от-

ношение на ползата и вредата от този 

проект. 

Решението за АЕЦ „Белене” трябва да 

се вземе на база икономическата целесъ-

образност на проекта. Това каза по време 

на кръгла маса в парламента, посветена 

на бъдещето на проекта, министър Трайчо 

Трайков. 

В проекта за АЕЦ „Белене” са постигна-

ти по-високи нива на безопасност в срав-

нение с първоначалния вариант за проект, 

който постъпи в Агенцията за ядрено регу-

лиране през 2008 г., твърди шефът на Аген-

цията за ядрено регулиране Сергей Цочев. 

Европейската общност застава твърдо 

зад атомната енергетика. За изграждането 

на атомна електроцентрала от значение на 

първо място е безопасността. 

В резултат от икономическата криза 

се наблюдава свиване на потреблението 

на електроенергия, каза Пламен Денчев 

от ДКЕВР, което е особено драстично при 

големите индустриални предприятия. Ден-

чев отчете и 14% спад на износа на елек-

троенергия. Има и положителни страни на 

кризата. Сред тях са засилването на инвес-

тиционния интерес към енергийния сектор, 

особено към т.нар. възобновяеми източници, 

по-голяма мотивация на потребителите да 

излязат на свободния пазар на електроенер-

гия, спад на цените на първичните енергий-

ни ресурси и повишаване на енергийната 

ефективност. 

Прогнозата за приходи в размер на 80 

млрд. евро от АЕЦ „Белене” е несигурна и за-

виси от конюнктурата на световните паза-

ри. Това защити икономистът от „Отворено 

общество” Георги Ангелов. Ако държавата 

финансира проекта, това ще е много голяма 

тежест за бюджета. 

България трябва да реши какви са нейни-

те стратегически интереси и искаме ли да 

излезем от ядрената енергетика и да съзер-

цаваме какво ще прави пазарът с нашите по-

требители, каза депутатът от „Коалиция за 

България” и бивш енергиен министър Петър 

Димитров. Според него проектът за втора 

АЕЦ е много важен за страната и трябва да 

се доведе докрай. 

На противоположното мнение беше Ге-

орги Касчиев, старши изследовател в Ин-

ститута по изследване на риска – Виена, 

според когото проектът за втора атомна 

централа в Белене трябва да бъде оконча-

телно прекратен. 

Дария Захариева

Председателят на парламента Цецка Цачева и 
министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Трайчо Трайков по време на дискусията

На основание на Устава на КСБ тази 

седмица Управителния съвет на Камара-

та на строителите в България проведе 

свое разширено  заседание.  Анализ на 

състоянието на строителния пазар в 

страната и предложение за мерки, които 

Камарата ще предприеме в защита на 

своите членове  направи  председателят  

на КСБ инж. Симеон Пешов. Дискутирани 

бяха  предложения за промени в ЗУТ, ЗОП, 

ЗДДС и ДПК, както и теми от оператив-

ната работа на Камарата.



3СТРОИТЕЛДЪРЖАВНА ПОЛИТИКАпетък, 2 октомври 2009

ÑÒÎ ÄÓÌÈ
От този брой на фолиото на вестника стар-

тираме нова рубрика. Условно я нарекохме „Реа-
лизмът се нарича инфраструктура”. И както ще 
прочетете – там наистина става дума за работа 
на строителите по проекти с държавно, общин-
ско или европейско финансиране. Става дума за 
пътища, водоснабдяване и канализация, трасета 
за газифициране на селищата, изграждане на елек-
тропреносна мрежа, стопанисване на железопъ-
тна и шосейна мрежа , и прочие.

Защо започваме рубриката от гр. Монтана? 
Не защото регионът е от структуроопределя-
щите за страната, не и затова, че той е на едно 
от стратегическите направление към Западна 
Европа...

Започваме с Монтана, защото регионът ста-
на привлекателен за гражданите си, расте не-
прекъснато от 40 години насам. В него има жи-
вот – функционират детски градини, училищата 
са пълни... В Монтана строителите са на почит. 
Те са тези, които модернизираха и модернизират 
градската среда, те са тези, които имат за при-
оритет професионалното начало в работата си. 
Работа на светло, пред очите на хората. Впрочем 
има ли нещо по-добро да си с амбиции в реализа-
цията си с разбирането, че твоите проблеми са 
именно проблемите на хората. И трябва да се 
решават. 

Строителният бранш именно това прави!

Георги Сотиров

На среща с ръковод-

ствата на Министерство-

то на труда и социалната 

политика и Икономическия 

и социален съвет (ИСС) 

беше представен анализ на 

активната политика в со-

циалната сфера. 

Министърът на труда и 

социалната политика Тотю 

Младенов каза, че сред-

ствата, предвидени от 

Националния осигурителен 

институт за пасивни мерки 

на пазара на труда, са 110 

млн. лв. Тези средства са 

били за около 56 хил. безра-

ботни лица. Но в момента 

безработните са 110 хил. 

Затова средствата за па-

сивни мерки на пазара на 

труда, предвидени за 2010 

г., ще бъдат около 200 млн. 

лв. Сумирани с активните 

мерки, това прави над 1 

млрд. лв.! Той обясни, че 250 

млн. лв. са мерките по ОП 

„Развитие на човешките 

ресурси”, 200 млн. лв. са па-

рите за активни мерки на 

пазара на труда, предви-

дени в държавния бюджет, 

други 200 млн. са за т.нар. 

пасивни мерки на пазара на 

труда. Според Младенов 

400 млн. лв. са средствата, 

които остават в бизнеса 

и в осигурените лица от 

намалената на 2% осигури-

телна вноска. Министърът 

изтъкна също, че една чет-

върт от младите хора меж-

1 млрд. лв. за мерки срещу кризата дава социалното 
министерство
Сериозни проекти, програми 

и мерки за активна политика 

на пазара на труда

Дария Захариева

Доц. Лалко Дулевски, председател на ИСС, връчва анализа на министър 
Тотю Младенов

ду 15 и 25 години не учат, не 

работят и не желаят да се 

квалифицират. 

Икономическата криза 

ще преструктурира зае-

тостта от неконкурен-

тоспособни производства 

към конкурентни, които 

съществуват в момента 

или възникват. Това е един 

от основните изводи в 

анализа на Икономическия 

и социален съвет (ИСС), 

свързан с проектите, 

програмите и мерките за 

активната политика на 

пазара на труда. В условия-

та на рецесия тя придоби-

ва важно значение. Броят 

на заетите лица намаля-

ва, по-малък е и общият 

коефициент на заетост, 

сочат данните от напра-

вения анализ. 

Пламен Димитров, екс-

перт от ИСС, посочи, че 

някои от седемте ключови 

мерки имат максимален 

ефект, например наемане-

то на младежи до 29 годи-

ни. „Но с най-голямо нетно 

въздействие върху целева-

та група са програмите, 

ориентирани за жени над 

50 и мъже над 55 

години.” Според 

него една от не-

ефективните про-

грами и мерки е 

т.нар. компютърно 

обучение на младе-

жи. Специалистът 

подчерта, че е не-

обходимо компю-

търно обучение за 

хора над 55 години. 

„ П р о г р а м а -

та от социални 

помощи към за-

етост” трябва 

да продължи, но 

трябва да бъде 

регионално ориен-

тирана. Тя е една 

от ключовите на 

пазара на труда”, 

посочи Димитров. 

Лицата, освободени от 

работа, трябва да бъдат 

преквалифицирани или да 

запишат курс за повиша-

ване на квалификацията. 

Експертите препоръч-

ват и насърчаване на ге-

ографската мобилност 

на работната сила. ИСС 

предложи да бъде осигу-

рена заетост в сектори, 

които имат стратегиче-

ско значение за бъдещото 

икономическо развитие на 

страната. 

Световни лидери в строителството 
на традиционна среща в Пловдив

Министър -предсе -

дателят Бойко Борисов 

откри 65-ия Междунаро-

ден технически панаир в 

Пловдив. На най-големия 

изложбен форум за Югоиз-

точна Европа участват 

близо 2000 фирми от 44 

държави. В Европейската 

година на иновациите за 

първи път на българския 

пазар се представят 15 

световни новости и 72 

продукта. 

 Провеждането на 65-

ия международен панаир 

в условията на финансо-

ва и икономическа криза, 

участието на близо 2000 

фирми, от които над 1100 

са чуждестранни, е добър 

знак, че България продъл-

жава да работи и върви в 

правилната посока за из-

лизане от нея, каза преми-

ерът при откриването на 

форума. Според него няма 

нищо по-добро от това 

на бизнеса да се предос-

тавят възможности да 

работи, а той да създава 

работни места.

 Министър-предсе-

дателят Бойко Борисов 

подчерта, че самото име 

на изложбения център 

показва, че панаирът ще 

бъде винаги в Пловдив и 

затова на тази тема не 

трябва да има спекулации.  

Пловдивският панаир е 

марка на града, известна 

в цял свят, и ние ще я па-

зим, заяви той.
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Започна набирането 

на проектни предложе-

ния по Програмата за 

трансгранично сътрудни-

чество между България и 

Турция по Инструмента 

за предприсъединителна 

помощ. Управляващ орган 

по програмата е Главна 

дирекция „Програмиране на 

регионалното развитие" 

към Министерството на 

регионалното развитие 

и благоустройството на 

Република България с ръ-

ководител зам.-министър 

Лиляна Павлова. 

Целта на програмата е 

да се насърчи устойчивото 

икономическо развитие, да 

се подобри цялостното со-

циално развитие и качест-

вото на живота, както и 

да се насърчи сближаване-

то между хората и общно-

стите в трансграничния 

район.

Общата стойност на 

средствата по програма-

та за периода 2007–2009 

г. е 11,814 млн. евро, като 

от тях 10,042 млн. евро са 

от ЕС, а останалите 1,772 

млн. евро са национално съ-

финансиране от българска 

и турска страна.

За финансиране по про-

грамата се кандидатства 

по двете направления - Ус-

тойчиво социално и иконо-

мическо развитие и Подо-

бряване на качеството на 

живот.

Задължително условие 

за всеки проект е да има 

поне един партньор от 

всяка страна на граничния 

регион, а водещият парт-

ньор да е регистриран в до-

пустимия пограничен район 

между България и Турция 

поне 12 месеца преди по-

даването на проектните 

предложения.

Избираемият район от 

българска страна обхваща 

областите Бургас, Ямбол и 

Хасково, а от турска стра-

на - провинциите Одрин и 

Къркларели.

Започва набирането на проекти по трансгранично 
сътрудничество „България - Турция“

От стр. 1

„Аз не съм съгласен, 

че само три фирми от-

говарят на изисквания-

та. Повече са фирмите, 

не са 20, но са от поря-

дъка на 5-6, което не е 

малко. Има обаче и дру-

го условие за участие 

в търговете за строи-

телството на автома-

гистралите. Едното е 

опит в строителството 

на магистрали, първи и 

втори клас пътища, а 

другото условие - в по-

следните три години 

фирмите да имат обо-

рот от порядъка на 200 

млн. лева минимум. Това 

условие е нормално, тук 

става въпрос за голям 

обект”, обясни той. 

Става дума за големи 

фирми. Такива са „Холдинг 

пътища” АД, „Трейс Груп” 

ООД, „Главболгарстрой”, 

„Автомагистрали-Черно 

море” АД, „Геотехмин”. 

„Ако беше останало 

условието само за стро-

ителството на автома-

гистрали през последни-

те три години, то няма 

такава българска фирма, 

която да участва, и никоя 

от българските фирми не 

е виновна, че не е имало 

сериозно строителство 

на автомагистрали през 

този период”, каза той.

„Нов електронен ре-

гистър към Агенцията 

по вписванията стар-

тира от вчера. В него 

ще се вписват брачни-

те договори и избрани-

ят от съпрузите режим 

на имуществените от-

ношения, както е пред-

видено в новия семе-

ен кодекс”, обяви пред 

журналисти Даниела 

Митева, изпълнителен 

директор на Агенцията 

по вписванията. Това е 

четвъртият национален 

електронен регистър, в 

който длъжностните 

лица по гражданското 

състояние служебно ще 

изпращат уведомления 

за избрания от младо-

женците режим. Това ще 

може да става и по елек-

тронен път, чрез елек-

тронен подпис. Там ще 

се вписва информация 

за съпрузите, номерът 

на акта за граждански 

брак и избраният ре-

жим. Данни за самите 

брачните договори няма 

да има. Няма да се ре-

гистрират и заварени-

те бракове, освен при 

промяна на режима. Ре-

гистърът е публичен, 

в него ще могат да се 

правят справки и ще се 

издават удостовере-

ния. Първата страница 

на  удостоверението 

ще струва 10 лв., а вся-

ка следваща – 2 лв. „Не 

очаквам да има особени 

затруднения, тъй като 

този регистър е доста 

по-лесен за администри-

ране и по-малък като 

обхват”, обясни Дани-

ела Митева. Сайтът на 

новия електронен регис-

тър е www.mrra.bg.

Ф о н д а ц и я 

„Утре за всеки” 

представи за-

вършването на 

грубия строеж 

на Центъра за 

рехабилитация 

на засегнати 

от проблема 

„рак на млеч-

ната жлеза” , 

намиращ се в 

двора на ИСУЛ. 

Председа-

т е л к а т а  н а 

ф о н д а ц и я т а 

Нина Хаджий-

ска посрещна гостите с 

думите

„Ние построихме малка 

сграда, но изпълнена със 

съдържание, благодаре-

ние на всички строителни 

фирми, които застанаха 

зад нас и ни повярваха. Във 

време на безверие, когато 

лошата новина е един-

ствената новина, можем 

да създадем и „добрата 

новина” – тази, че още има 

хора с големи сърца, които 

са готови да помагат.”

 Само за година и по-

ловина от стартирането 

на кампанията са събрани 

447 698 лв. Над 70 фирми 

са участвали с дарения на 

стойност 197 372 лв.

В центъра за про-

филактика и рехабили-

тация на засегнатите 

от диагнозата „рак на 

млечната жлеза” ще ра-

ботят лекари онколози, 

диетолози, специалисти 

по физикална медицина, 

психотерапевти, кине-

зитерапевти, социални 

работници, консултанти 

по юридическите права 

на пациентите. Това ще 

е едно добро пристанище 

по пътя на живота, всяка 

една потърпевша жена ще 

има своето утре... 

Български фирми ще участват в търговете 
за строителството на магистралите

Нов регистър стартира 
от октомври

Мариана Корчакова Даниела Митева, 
изпълнителен 
директор на 
Агенцията по 
вписванията

За да имаме своето 
„утре”...

Силвия Симова
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Синдикатите работят  
в полза и на двете страни

Промени ли се нещо по 
отношение на работещи-
те в сектора след прехо-
да през 90-те, повишиха 
ли се стандартите за 
качество, нормативна-
та уредба, условията на 
труд?

О. Димов: Все още ра-

ботим за повишаването на 

стандартите. Преди 1990 

г. в строителството и 

пътното строителство 

са работили 77 хил. души, 

в момента са 189 хил. Пър-

вите няколко години се ра-

ботеше без трудови дого-

вори, на нерегламентирано 

работно време, без плаща-

не на осигуровки. Лека-по-

лека, с общите усилия и на 

Федерацията, и на Камара-

та на строителите изкар-

ваме сектора на светло. 

Как кризата се отрази 
на пазара на труда в сек-
тора?

О. Димов: Има леко 

напрежение, говори се по-

стоянно за съкращения, но 

данните показват, че през 

май месец има 183 хил. ра-

ботещи, а през следващия 

месец стават 189 хил., то-

ест на работа са постъпи-

ли 6 хил. души. Строител-

ните фирми си работят, но 

освобождават хора, които 

не са били регистрирани, 

тези, които са наемани 

само за определена рабо-

та... 

Й. Никленов: В усло-

вията на криза хората 

почувстваха нуждата от 

синдикати. За съжаление 

нашето законодателство 

не е уредило статута ни, 

няма закон за браншовите 

организации, нито закон 

за синдикатите. Новото 

правителство идва с нови 

идеи, ние даваме подкре-

пата си, но не безусловно. 

Нека то да спазва принци-

пите на добрия социален 

диалог.

Трябва да има протек-

ционизъм спрямо българ-

ските фирми. Протекцио-

низмът не е мръсна дума, 

това го правят добрите, 

национално отговорни уп-

равляващи. Правителства-

та трябва да държат на 

местните фирми, а не да 

правят нерегламентиран 

внос. Така е в Австрия, 

в Германия и в много от 

страните, в които сме хо-

дили. Правителството не 

може да управлява нивата 

на кредитите, но има ло-

стове, които трябва да 

ползва. 

Можете ли да разкаже-
те как работехте преди 
създаването на КСБ и как 
работите сега? В каква 
посока се промениха не-
щата, как помогна съз-
даването на браншовата 
организация за работата 
в целия сектор? 

Й. Никленов: Не мога 

да се оплача от лош соци-

ален диалог с КСБ. Имаше 

периоди, когато този диа-

лог беше чисто формален. 

Сега трябва да си имаме 

взаимно доверие, да за-

щитаваме ценностите и 

принципите си – ние, като 

представители на работе-

щите, и Камарата – като 

представител на работо-

дателите. Има все още 

какво да преодолеем, но 

всичко се решава с диалог. 

Притеснява ни неразпрос-

тирането на колективния 

трудов договор, защото 

във формата, в който го 

подписваме в момента, 

той е много малък за бран-

ша. Не е толкова страшно 

да се разпростира отрас-

ловият колективен трудов 

договор. 

О. Димов: Ние имаме 

няколко успешни проекта с 

КСБ. Един от тях е общото 

ни участие в строителен 

квалификационен център. 

Смело мога да кажа, че 

това е най-добрият център 

(като изключим плевен-

ския, в който има държавно 

участие и се усвоява нем-

ски опит). За последните 

5 години сме обучили около 

4 хил. работници и служи-

тели, които, мога да кажа 

категорично, са сериозно 

професионално подготве-

ни... Защото има и центро-

ве, които просто раздават 

документи. Другото нещо, 

което сме правили заедно, 

е отпечатването на някол-

ко брошури, които засягат 

безопасността на работа 

и условията на труд. Знае-

те, че браншът е водач по 

трудови злополуки, а това 

се яви някаква форма за 

превенция на риска. Имаме 

успешен общ проект за ин-

формационна банка на про-

фесионалните строители, 

тоест „хванахме” децата, 

завършили професионал-

ните училища, и проследя-

ваме тяхното развитие. 

Всеки работодател, който 

наема работник, вече може 

да отвори сайта и да види 

колко квалифицирани са не-

говите служители.

Както вече е извест-
но, осигурителните пра-
гове останаха на нивата 
си от миналата година. 
Това прецедент ли е за 
сектора? 

О. Димов: Не, не е пре-

цедент. В пътното строи-

телство също са замразе-

ни. В някои отрасли има и 

намаление. 

Добър ли е обменът на 
информация между КСБ и 
синдикатите, които пред-
ставлявате?

О. Димов: Имаше идея 

преди години да се направи 

съвместна информацион-

на база между Камарата, 

НОИ, НАП и синдикатите, 

но тя отпадна, тъй като 

регистърът на КСБ пре-

доставя достатъчна ин-

формация. Информационна-

та база за квалификацията 

на работниците също даде 

много в тази посока. Вече 

се знае всичко за заетите 

в сектора, за възнагражде-

нията им и т.н. 

А какво бихте проме-
нили в близко бъдеще, за 
да бъде диалогът с КСБ 
още по-ползотворен? 

Й. Никленов: Трябва да 

сме по-активни заедно в 

условията на криза. Антик-

ризисните мерки, които са 

качени на сайта на КСБ, не 

са обсъждани с нас, но ние 

виждаме в тях много добри 

неща. От друга страна, 

КНСБ също има предложе-

ния, базирани на свои изво-

ди. Тези обсъждания трябва 

да се състоят.

Какви послания ще от-
правите към строителни-
те фирми в страната?

О. Димов: Има три 

нива на социално партньор-

ство – национално, браншо-

во и на ниво предприятие. 

Последните две почти не 

вървят. Фирмите не тряб-

ва да се страхуват от 

нас, а напротив, да знаят, 

че ще помагаме с каквото 

можем. 

Й. Никленов: Нека ра-

ботодателите знаят, че 

ние работим в интерес и 

на двете страни. Отмина 

революционният период, в 

който синдикатите бяха 

по барикадите. Нека, ко-

гато отидем при работо-

дателите, не ни гледат с 

подозрение. Ние сме дос-

татъчно прагматични и 

демократични структури. 

Ще работим в полза на две-

те страни. 

Другото много важно 

нещо е да променим начина 

на заплащане в строител-

ния бранш, тоест да минем 

към почасово заплащане. 

Това е практика в много 

европейски държави. 

Силвия  Радославова

Йордан Никленов, председател на „Федерацията на независимите строителни синдикати 
– КНСБ” и Огнян Димов, зам.-председател на федерация „Строителство, индустрия и 
водоснабдяване” – „Подкрепа”

В годините на преход двата синдика-

та - КТ „Подкрепа” и КНСБ, отстояваха 

своите принципи в защита на работни-

ците. Тези двайсет години история ще 

се запомнят с три етапа – раздържавя-

ването, бума в строителството, кой-

то настъпи след това и накара хората 

от бранша да се чувстват спокойни, 

защото имаше много работа, а възна-

гражденията бяха много високи. Трети-

ят преломен момент е кризата, която 

силно засегна строителния отрасъл. Не 

бива да се забравя, че строителство-

то, строителният бранш всъщност е 

барометър и за БВП на страната, и за 

икономическия подем на държавата. Ако 

има развит и проспериращ строите-

лен бизнес, ако всички по веригата от 

първата копка, през производството на 

строителни материали, изграждането 

на строителния обект и неговата фи-

нансова реализация, вървят по правила-

та на пазарната икономика, и пазарът 

на труда, и очакванията на хората ще 

се развиват и ще вървят в приемлива, 

правилна посока... Около това се обеди-

нихме ние - от вестника на българските 

строители, и нашите гости, изявените 

синдикалисти Огнян Димов и Йордан 

Никленов, които бяха любезни да отго-

ворят на въпросите ни. Още повече след 

като през миналия месец синдикатите 

и Камарата на строителите в България 

подписаха историческо споразумение за 

размера на минималните осигурителни 

прагове, запазвайки ги на нивата им от 

миналата година заради изключително 

големите загуби, които икономическата 

криза нанесе на бранша и ще продължа-

ва да нанася. Тази договореност показа 

зрялост и гъвкавост, но и готовност за 

действие у българските представители 

на синдикалните организации. И така...

Снимка Камен Влахов

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Име: Корекция на река Владайска от бул. 

„Овча купел” до бул. „Житница” 

Възложител: Столична община

Преписка: Обявено в ДВ, номер на обявлението 

13/28.09.2009 г.

Описание: Корекция на река Владайска от бул. 

„Овча купел” до бул. „Житница” в участъка между 

км 1+200 до км 0+800 в района на баня „Овча купел”.

Дата: 29.09.2009 г.

Име: Изпълнение на строително-монтаж-

ни работи по проект „Създаване на привлекателна, 

достъпна и ефективна образователна инфраструк-

тура в община Провадия”

Възложител: Община Провадия

Преписка: Обявено в ДВ, номер на обявлението 

06/ 17.09.2009 г.

Описание: Извършване на строително-мон-

тажни работи в СОУ „Димитър Благоев” - Провадия, 

I ОУ „Христо Смирненски”, ПГХРТ „Симеон Велики”, 

II ОУ „Иван Вазов” , ОУ „Св. св. Кирил и Методий” - с. 

Блъсково, община Провадия, ОУ „Св. Св. Кирил и Ме-

тодий” - с. Градинарово, община Провадия, ОУ „Васил 

Левски” - с. Бозвелийско, община Провадия и ЦДГ 

„Ален мак” - Провадия. Ще се извърши саниране и ре-

монтни дейности в сградите на училищата и дет-

ската градина. Ремонтните дейности включват 

подмяна на дограма, топлоизолация и хидроизолация 

на сградите, подмяна на осветителни тела, асфал-

тиране на открити площадки, подмяна на настилки, 

подмяна на тротоарни плочи, боядисване, подмяна 

на ВиК части и др., подробно описани в количест-

вената сметка, представляваща неразделна част 

от документацията. 
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Местният бизнес под-

крепи община Велико Тър-

ново в труден момент. 

Фирми започнаха да пра-

вят даром градска инфра-

структура, съобщиха от 

общината. Дружеството 

„Вимар” в момента из-

гражда почти 100 

кв. м тротоар на 

ул. „Никола Габров-

ски”. Инвестицията 

ще бъде предадена 

на общината под 

формата на даре-

ние, информираха 

от фирмата, която 

държи известната 

верига заведения 

„Щастливеца”. От 

ръководството на 

„Вимар” апелират и 

към други предпри-

емачи да подпомогнат 

инфраструктурата на 

старата столица в този 

момент, когато с приходи-

те в бюджета едва-едва 

се обезпечава инвестици-

онната програма. Подоб-

на помощ предоставиха и 

изпълнителите на пътен 

възел „Качица”. Въпреки че 

парите за него бяха спре-

ни, повечето фирми все 

пак продължиха работата 

и така кредитираха с лич-

ни средства обекта.

Нова спортна зала откриха 
в Бургас
Върви строителството на още две в кварталите „Изгрев” и 

„Славейков” и на плувен комплекс в морската градина 

Кметът на община 

Бургас Димитър Николов и 

съпругата на първия бъл-

гарски олимпийски шампи-

он Никола Станчев преря-

заха лентата на новата 

спортна зала в к-с „Меден 

рудник”. Еленка Николова и 

внукът на легендарния бо-

рец уважиха церемонията 

по откриване на съоръже-

нието, въпреки че още са 

в траур след скорошната 

му кончина. С решение на 

Общинския съвет в града 

залата вече носи името 

„Никола Станчев”. 

Проектът е изпъл-

нен чрез публично-част-

но партньорство между 

„Билла” и община Бургас. 

Срещу отстъпено право 

на строеж на супермар-

кет търговската верига 

се ангажира да построи 

и предостави на община 

Бургас спортно-трени-

ровъчен комплекс на две 

нива, с разгъната застро-

ена площ от 2585 кв. м и 

паркинг. Теренът, с който 

общината участва в про-

екта, продължава да бъде 

нейна собственост. Про-

ектът е на стойност 9,4 

млн. лева. 

 „Толкова голям спортен 

обект в града не е реали-

зиран от 25 години. Стро-

ителството беше завър-

шено предсрочно заради 

добрата организация и 

ползотворното партньор-

ство между общинската 

администрация и фирма-

та изпълнител”, казаха от 

кметството. Спортният 

комплекс включва много-

функционална зала, комби-

нирана за различни видове 

спорт - волейбол, баскет-

бол, хандбал, художест-

вена гимнастика, борба, 

бокс, вдигане на тежести, 

минифутбол и др. Капаци-

тетът на седящите мес-

та в нея е 150. Под залата 

има още две тренировъчни 

помещения, които при не-

обходимост ще се обеди-

няват.

Кметът Николов изра-

зи надежда, че отделните 

клубове, които ще ползват 

залата, ще обхванат в 

школите си колкото може 

повече деца. „През 2009 г. 

община Бургас хвърли мно-

го усилия за подобряване на 

спортната инфраструкту-

ра в града. Реконструирани 

и построени бяха няколко 

спортни площадки. До края 

на годината ще бъде завър-

шен новият плувен комплекс 

в Морската градина. Започ-

ва строителството на два 

нови спортни комплекса в 

„Изгрев” и „Славейков”. За-

това и местната политика 

в областта на спорта не 

остана незабелязана и на 

17 май 2009 г. община Бур-

гас бе наградена от ДАМС 

със специален приз”, съоб-

щиха още от пресцентъра 

на общината.

Общината и фирми ремонтират заедно  
разрушен път 

Амортизираният път към промишлена зона „Юг” 
ще бъде ремонтиран съвместно от община Бургас и 
бизнеса в зоната. Това се реши на среща между дирек-
тора на ТД „Възраждане” Магдалена Манолова и фир-
ми, базирани на тази територия. Подготовката на 
техническо-инвестиционния проект за реконструк-
цията е организирана от представители на „Бургас- 
пътстрой”, „Алтест”, „Гранити”, „Старт Инжене-
ринг”, „Сатурн 2000”, „Метални конструкции” и др.

След среща с кмета на Бургас Димитър Николов 
те са се ангажирали да покрият и разноските по 
изготвяне на техническия проект. В капиталовата 
си програма за 2009 г. община Бургас няма заложени 
средства за такъв ремонт. Такива ще бъдат пред-
видени през 2010 г. С тях реконструкцията ще бъде 
започната, а за пълната реализация на проекта със 
свои средства ще помогнат и предприемачите от 
промишлена зона „Юг”. В инициативата са се включи-
ли и от ВиК-Бургас, които ще подновят частта от 
инфраструктурата, за която отговарят. Улицата 
към промишлената зона води към общинското депо 
за строителни отпадъци.

Кметът на Бургас Димитър 
Николов и съпругата на 
първия български олимпийски 
шампион Никола Станчев 
прерязаха лентата на новата 
спортна зала в к-с „Меден 
рудник”

В процес на изпълне-

ние са ремонтните рабо-

ти на 9 пътни отсечки от 

общинската пътна мрежа 

в Търговище. Стойност-

та на предвидените дей-

ности е 4 млн. лв., със 

срок на реализация юни 

2010 г. Изпълнител на 

строително -монтаж-

ните дейности е фирма 

„Пътинженерингстрой-Т” 

ЕАД, избрана чрез откри-

та процедура по Закона 

за обществените поръч-

ки. Участъците са общо 

23,190 км и се обновяват 

по проект „Рехабилита-

ция на общински пътища 

за осигуряване на интег-

рирано развитие и тери-

ториално сближаване на 

община Търговище”. Про-

ектът се изпълнява от 

община Търговище по ОП 

„Регионално развитие”. 

Вече е положен ас-

фалт по 7 от планирани-

те отсечки. Извършени 

са всички предвидени 

дейности по участъци-

те, без хоризонтална и 

вертикална пътна мар-

кировка. Предстои да бъ-

дат завършени пътните 

отсечки Цветница–Ки-

тино и Стража – откло-

нение за хижа „Младост”. 

Обхванатите пътища за 

рехабилитация са 12% от 

общинската пътна мрежа 

и са ключови по отноше-

ние постигането на ба-

лансирана пътна мрежа, 

за да се повиши инвес-

тиционният потенциал 

на общината и да се по-

добрят транспортните 

връзки между населените 

места.

4 млн. лв. за 9 пътни отсечки в 
Търговище Центърът на Търговище

Ремонтират 
подлеза до 
Водната палата 
в Пловдив

Кметът на Пловдив 

Славчо Атанасов подпи-

са договора за ремонт 

на подлеза до Водната 

палата. Работата по 

обекта трябва да бъде 

завършена в срок от 25 

календарни дни. Изпъл-

нител е фирма „Ринг П”, 

сумата е 24 хил. лева. 

Ще бъдат възстановени 

откраднатите метални 

чела на подлеза, които 

ще се заменят и доизг-

радят с мазилка. Под-

лезът ще има метални 

решетки, които ще се 

заключват нощно вре-

ме, за да не се краде и 

руши електрическата 

инсталация, която ще 

бъде изцяло подновена. 

Ще бъдат поставени и 

нови осветителни тела. 

Ще има и нов парапет 

и жълта маркировка за 

хората в неравностойно 

положение. 

Бизнесът удря рамо на 
кметството и във Велико Търново

Снимка Plovdiv24

Улеснения за хора в 

неравностойно положение 

Предприемачи 

подпомагат 

инфраструктурата 

на старата 

столица
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Строителният министър даде зелена 
светлина на спрените обекти в Благоевград
МРРБ превежда на „Агромах” 540 хил. лв. за довършване на улици,  

замразяват ремонтите около поликлиниката

Строителният ми-

нистър Росен Плевнелиев 

даде зелена светлина за 

довършване реконструк-

цията на улици в Благоев-

град, които бяха замразени 

преди месец заедно с около 

60 подобни обекта в цяла-

та страна. 

Към момента са при-

к лючени  ремонтните 

дейности по водопровода 

и канализацията, остава 

само да бъдат асфалтира-

ни улиците. Досега изцяло 

е подменена водопровод-

ната и канализационната 

мрежа на 7 от улиците. По 

график започна асфалти-

рането им, поставянето 

на тротоарите и бордюри-

те. Целта е ремонтните 

дейности да приключат до 

началото на зимния сезон. 

Очаква се на фирмата 

изпълнител „Агромах” тази 

седмица да се преведат 

авансово 30% от необхо-

димите 1,8 млн. лв. 

МРРБ обаче замразява 

по-нататъшната рекон-

струкция на улица „Сла-

вянска” в участъка около 

поликлиниката и стръмна-

та еднопосочна улица „Сан 

Стефано”, която свързва 

директно здравното за-

ведение с ул. „Иван Ми-

хайлов” и новото кръгово 

кръстовище. За довърш-

ването им са нужни около 

800 хил. лв., точно колкото 

е цената, която община 

Благоевград плаща за из-

граждането на двете кръ-

гови кръстовища. Ако кръ-

говото кръстовище при 

Трето основно училище не 

бъде направено сега, а в 

по-добри времена, парите 

може да се пренасочат за 

довършването на двете 

много важни улици, кои-

то са най-натоварените 

транспортни връзки към 

болницата и поликлиника-

та, предлагат общински 

съветници. 

Както в. „Строител” 

вече писа, цените на част 

от временно спрените, 

заради липса на бюджетни 

пари, 41 общински проекта 

за пречиствателни стан-

ции, водопроводи и укреп-

ване на свлачища са били 

намалени с между 15 и 30 

на сто. Отстъпките са 

постигнати след поредица 

срещи на експерти от ве-

домството с представи-

тели на местните власти 

и фирми изпълнители.

При спирането на про-

ектите МРРБ определи 5 

категории, в които след 

задълбочена преценка да 

постави всеки един от 

обектите. 

Изабелла Соколова 

Красимира Славова

Така ще изглежда новото дървено селище, затрупано от сняг

Окончателното приключване на строителството е планирано 
за април 2010 г.

В Бачево готови 
с проект за 
дървено селище

Завърши грубият строеж на Mall Pleven

Плексигласови стени спират шума 
от влака към Свиленград

Стартира реализаци-

ята на проект за селище 

от 50 дървени къщи в с. 

Бачево в региона на Пи-

рин. В разработката се 

търси единството меж-

ду традиционната ар-

хитектура на старата 

къща от дърво,  високата 

енергийна ефективност 

и опазването на приро-

дата.

Проектът е на колек-

тив, ръководен от арх. 

Иво Петров. Авторите 

разчитат на асоциа-

циите, с които всеки 

проектант, строител 

или краен потребител 

свързват дървото и къ-

щата от дърво. Цели се 

да се запази концепцията 

за дървена къща, като в 

същото време се правят 

леки преобразувания. Фа-

садите комбинират мо-

дела на стъбло съобраз-

но планинските склонове 

в околността. Резулта-

тът е почти плътна из-

точна и западна фасада с 

малки отвори и стъклена 

северна и южна фасада. 

Всяка от къщите има 

две веранди - на север 

и юг. Хотелската сгра-

да е планирана близо до 

главния път и има съща-

та конструкция. Теренът 

позволява да се изпъл-

нят две подземни пар-

кинг нива с капацитет 

за всички автомобили 

в комплекса. Инвести-

тор е Willbrook Diamond 

Residences.

За по-малко от се-

дем месеца бе извършено 

строителството на етап 

„груб строеж” на Mall 

Pleven. Очаква се в следва-

щите месеци ангажирани-

те със строителството 

да достигнат 700 души и 

се предвижда над 85% от 

цялостното изпълнение 

да бъде извършено до края 

на януари 2010 г. Оконча-

телното приключване на 

обекта е планирано за 

април 2010 г. Mall Pleven 

се изгражда в центъра 

на градa, на мястото на 

бившата тютюнева фа-

брика. Инвестицията в 

единствения по рода си за 

Плевен проект възлиза на 

над 80 млн. лв., за което 

бе отличен от Българска-

та агенция за инвестиции 

(БАИ) със сертификат за 

инвеститор първи клас.

Общата разгъната за-

строена площ, с включени 

две подземни и три над-

земни нива, е 48 хил. кв. м. 

Инвеститор в Mall Pleven 

е фирма „Аладин” ЕООД. 

Главен изпълнител на 

обекта е строителната 

компания „Софстрой” АД. 

През по-голямата част на 

етапа на строителната 

площадка бяха заети 200 

души, а във финалната 

фаза те достигнаха 250. 

Към момента отдадени-

те под наем площи в Mall 

Pleven са 44%. Основен 

наемател в мола е френ-

ският гигант Carrefour, 

който заема 2400 кв. м на 

партерния етаж. Най-голя-

мата европейска верига за 

продажби на дребно избра 

да създаде първия си мага-

зин с формат „супермар-

кет” за България именно в 

Плевен. Търговските пло-

щи са над 17 500 кв. м, къ-

дето ще бъдат разкрити 

повече от 100 търговски 

обекта и ще разполагат 

с над 400 бр. паркоместа.

Плексигласови стени 

ще спират шума от влако-

вете по новата скоростна 

жп отсечка в населените 

места към Свиленград. 

Специалните шумоизо-

лиращи заграждения са 

задължително изискване 

на ЕС. Според нормите за 

безопасност на всяко мяс-

то, където железницата 

пресича пътя, ще се пра-

вят подлези и надлези. 

Мащабният инфра-

структурен проект за из-

граждането на трасето 

от Пловдив до Свиленград 

е за рекордната сума от 

340 млн. евро. Парите са 

съфинансиране по програ-

ма ИСПА, от Европейската 

инвестиционна банка и от 

републиканския бюджет. 

През миналата година 

по ОП „Транспорт” бяха от-

пуснати и 35 млн. евро за 

модернизиране на линията 

от Свиленград до Капитан 

Андреево.

Очаква се конкретни-

те дейности да старти-

рат до няколко месеца. За-

сега е ясно само трасето 

на скоростната отсечка. 

Железницата обаче ще 

претърпи корекции спря-

мо първоначалния проект 

в района на Харманли и 

Любимец. Целта е железо-

пътното трасе да минава 

през напълно прав учас-

тък, което ще позволи 

развиването на по-високи 

скорости. Жп линията ще 

бъде коригирана и в мест-

ността Лозенски път, къ-

дето е едно от малкото 

естествени находища у 

нас на блатно кокиче. С 

новата промяна трасето 

ще го заобиколи и няма да 

попречи на находището. 

Скоростта от 160 км/ч 

налага и строежа на нов 

мост над р. Марица. Се-

гашното съоръжение е 

остаряло и не може да се 

използва за нуждите на 

високоскоростния влак. За 

него от националната жп 

компания ще се договорят 

с общината – да се използ-

ва само за електропрово-

ди и водопроводи. Новият 

мост ще бъде най-големи-

ят в България за момента.

От общината бяха категорични, че спирането на строителството ще породи сериозно 
социално напрежение
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Гоце Делчев печели милиони за 
инфраструктура
Обновяват 25 улици в града, консорциум от местни фирми ще строи пътя до Златарево

Проект на  община 

Гоце Делчев на стойност 

8,8 млн. лв. е одобрен от 

Министерството на реги-

оналното развитие и бла-

гоустройството (МРРБ) и 

ще бъде реализиран. Това 

каза на специална прес-

конференция кметът на 

община Гоце Делчев Вла-

димир Москов. Предвижда 

се да бъдат преасфалти-

рани 25 улици в Гоце Дел-

чев заедно с тротоари и 

бордюри, както и ремонт 

на градския парк, изграж-

дане на детски площадки, 

разширяване на една от 

улиците с допълнител-

но платно, поставяне на 

ново осветление и други 

дейности, свързани с по-

добряване на градската 

инфраструктура.

„Ако всичко бъде нор-

мално, това ще бъде най-

големият проект засега, 

свързан с градската ин-

фраструктура, който се 

реализира в общината”, 

каза кметът Владимир 

Москов. 

Проектът е с продъл-

жителност две години и 

се очаква да започне в на-

чалото на 2010 г. За него 

се говори отдавна, като 

първоначалната стойност 

бе 9,6 млн. лв. Преди вре-

ме Москов съобщи, че от 

МРРБ искат преразглеж-

дане на количествено-

стойностните сметки. 

След направената провер-

ка и актуализацията на 

цените общата сума за 

реализиране е намалена с 

800 хил. лв., което е около 

10% от цялата сума.

Владимир Москов каза 

още, че вече е ясно кой ще 

изпълнява рехабилитация-

та на пътя Гоце Делчев–

Попови ливади–село Пирин 

с продължение до ГКПП 

Златарево. Процедурата е 

спечелена от три фирми, 

които са от региона и са 

се обединили в консорциум. 

По тяхно желание имената 

им щели да бъдат съобще-

ни при подписване на дого-

вора. Стойността на про-

екта е 25 милиона евро и 

той се финансира от Све-

товната банка, допълни 

Москов. Консорциумът е 

получил възлагателно пис-

мо за поръчката, като се 

очаква в най-скоро време 

работата по рехабилита-

цията на пътя да започне. 

За другия път, който е 

много важен за хората от 

региона на Гоце Делчев и 

Разлог, все още няма обя-

вена фирма изпълнител.

Изабелла Соколова

Владимир Москов е доволен, че в инфраструктурата на града 
ще се налеят милиони

„Дортмунд” почва 

технопарк в столицата

Ремонтират училището 

във Виноград 

Такса „паркинг” за пътища 

в планината

След проведена среща между изпълняващия длъжност-
та кмет на София Минко Герджиков и директора на Техно-
логичен център „Дортмунд” Гуидо Барановски се стигна 
до споразумение за изграждане на технологичен парк в 
столицата, съобщи Столичната община. Паркът ще се 
разположи на терен на БАН, до гара Искър. Финансира-
нето на проекта ще бъде от европейските фондове. По 
думите му максималната първоначална стойност, която 
може да се очаква от страна на европейските фондове, 
е финансиране до 50 млн. евро. В технологичния парк ще 
бъдат организирани производствата на фирми, занима-
ващи се с високи технологии. 

Основното училище в с. Виноград ще бъде ремонти-
рано с пари от ОП „Регионално развитие”. Проектът е 
спечелен от община Стражица и за неговото реализи-
ране ще бъдат отпуснати 785 433 лева. Предвижда се 
ремонт на покрива, подмяна на дограмата, външна изо-
лация, изграждане на отоплителна инсталация и вътреш-
норемонтни дейности, които ще започнат от април 
догодина, съобщи зам.-кметът на община Стражица 
Красимир Василев. 

Училището във Виноград е построено през 1937 г. и 
оттогава в сградата не е правен основен ремонт. Ви-
ноград е едно от големите села в община Стражица, с 
около 860 жители.

Такса за автомобилите, които влизат във Витоша, 
искат от ръководството на природния парк. Събраните 
пари ще се използват за ремонт на пътната мрежа в 
парка. По думите на директора Тома Белев сегашното 
състояние на пътищата е много лошо, а за последните 
десет години е ремонтирана единствено отсечката 
Бояна–Златните мостове. След приключването на ре-
монтните дейности обаче са се активизирали няколко 
свлачища. Ако не се предприемат спешни мерки, от-
сечката Бояна–хижа „Кумата” ще бъде прекъсната на 
четири места. От природния парк са поискали и раз-
криването на допълнителна линия на градския транс-
порт от метростанция „Младост 1” през Драгалевци 
до хижа „Алеко”. 

Улица „Търговска”

Министър Плевнелиев преряза 
лентата на нов квартал в Търново

Община Червен бряг търси изпълнител 
на проект за енергийно саниране 

Министърът на ре-

гионалното развитие и 

благоустройството Ро-

сен Плевнелиев откри във 

Велико Търново първите 

два блока от квартал 2 на 

жилищен комплекс „Велико 

Търново Хилс”, на стой-

ност 13 млн. евро. Обек-

тът е част от мащабен 

и амбициозен проект, чия-

то инвестиция е на обща 

стойност 50 млн. евро. 

Изпълнители и инвести-

тори на проекта са „Бъл-

гария Инвестмънт Груп” 

в партньорство с „Тидар 

България".

Строителството на 

„Велико Търново Хилс” 

стартира официално през 

2007 г. след двегодишни 

старателни проучвания 

на българския пазар на 

група инвеститори от 

страната и чужбина. Про-

ектът е уникален с това, 

че е разчетен като едно 

самостоятелно функцио-

ниращо убежище от шума 

на големия град сред при-

родата, и в същото време 

достатъчно близо, за да 

не създава неудобство на 

обитателите си по отно-

шение на комуникации и 

транспортни връзки. Раз-

положен е на 59 хил. кв. м 

югоизточно на склон над 

града в близост до главния 

път София–Варна, мест-

ност Трошана, само на 2,5 

км от центъра на града.

На първа фаза на ком-

плекса са изградени две 

жилищни сгради с над 100 

апартамента, изградени 

са улици с дължина 1,4 км, 

възстановена е пътната 

връзка с главния път Со-

фия–Варна, както и свърз-

ването с водоснабдител-

ната и канализационната 

мрежа, и с електроразпре-

делителното дружество. 

Близо 8 млн. лв. за реа-

лизацията на успешно за-

щитени проекти по различ-

ни програми ще допълнят 

бюджета на община Чер-

вен бряг през тази година. 

Те ще решат важни инфра-

структурни проблеми на 

жителите на общината. 

5,8 млн. лв. е стой-

ността на проекта за 

енергийно саниране и  

вътрешни ремонти на 10 

училища и детски градини. 

Той е одобрен от строи-

телното министерство. 

Договорът с управляващия 

орган е подписан. В ход е 

процедурата за избор на 

изпълнител. 

Един от най-важните 

проекти за жителите на 

общинския център - из-

граждането на стратегия 

за развитието на водния 

сектор, вече се изпълнява. 

Подписани са договори с 

две фирми - за дейности-

те по проекта и за упра-

вление на самия проект. 

Стойността е 1 млн. и 

383 хил. лв. Изпълнителите 

трябва да направят пълни 

проучвания на съществу-

ващата ВиК мрежа в гра-

да, да определят къде и 

как трябва да се направи 

рехабилитация и къде тя 

трябва да се доизгради, 

да се проучат изворите и 

кладенците, както и да се 

определи мястото на бъ-

дещата пречиствателна 

станция.

След като поздрави инвеститорите и всички 
гости, министър Плевнелиев връчи официално 
разрешението за въвеждане в експлоатация 
на сградите и преряза лентата на комплекса 
заедно с инвеститорите Петър Христов, Яков 
Хай и Рон Дихно

Новият комплекс е разчетен 
като едно самостоятелно 
функциониращо убежище 
от шума на големия град 
сред природата, и в същото 
време достатъчно близо до 
центъра
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България има реален 

принос в опазването на 

европейския ландшафт и 

биоразнообразие

Приети са промени в Закона за 
опазване на околната среда 

Законът за изменение 

и допълнение на Закона 

за опазване на околната 

среда е приет от Минис-

терския съвет. 

Законът въвежда про-

мени за преодоляване на 

възникнали несъответ-

ствия при прилагане на 

процедурата по ОВОС 

и оценка за съвмести-

мост (ОС) по Закона за 

биологичното разнообра-

зие – такава правна въз-

можност се предвижда 

за случаите, при които 

компетентният орган 

(МОСВ или РИОСВ) вземе 

решение, с което изменя 

или допълва вече изда-

дено решение по ОВОС, 

и това може да доведе 

до необходимостта от 

изменение или допълне-

ние на решение по ОС. С 

приетите нормативни 

промени процедурата по 

ОВОС се намалява с един 

месец.

Други съществени 

промени са свързани с об-

лекчаване на администра-

тивни режими: отпада 

регистрационният режим 

за експертите по ОВОС и 

екологична оценка (ЕО); в 

Закона за концесиите се 

предвиждат две промени: 

отпада съгласувателна-

та процедура с МОСВ при 

предоставянето на кон-

цесии за обекти - общин-

ска собственост; отпада 

и задължи-

т е л н о т о 

включване 

н а  п р е д -

ставители 

на минис-

терство-

то в коми-

сиите  по 

т е к у щ и я 

контрол за 

и з п ъ л н е -

нието  на 

сключени-

те конце-

сионни до-

говори и др. 

З а к о -

н ъ т  в ъ -

в е ж д а  и 

изменения, 

с в ъ р з а н и 

с възмож-

н о с т т а 

да  бъдат 

делегира-

ни право-

мощия от компетент-

ността на министъра на 

околната среда и водите 

на длъжностни лица от 

МОСВ за решаване на  

въпроси на ведомството, 

с което ще се постигне 

ефективно и бързо осъ-

ществяване на функции-

те на административния 

орган. 

Съкращават се сроко-

вете за приемане и пре-

доставяне на обществе-

ността на информация за 

състоянието и политики-

те за опазване на околна-

та среда - Националният 

доклад за състоянието и 

опазването на околната 

среда ще се публикува 

направо след приемането 

му от Министерския съ-

вет, а не както досега, 

след гласуване от Народ-

ното събрание. 

Въвеждат се и проме-

ни, свързани с контрол на 

риска от големи аварии 

с опасни вещества. С 

предложените изменения 

се постига и облекчаване 

на бизнеса, тъй като се 

намаляват изисквания-

та към информацията в 

доклада за безопасност 

- операторът може да 

подаде ограничена ин-

формация, ако определе-

ни вещества не са в със-

тояние да предизвикат 

опасност от възникване 

на голяма авария.

Международна-

та конференция, 

посветена на кли-

матичните про-

мени в околната 

среда, биологич-

ното разнообра-

зие и биологич-

ното земеделие, 

която се проведе 

тази седмица в 

комплекс „Царско село” 

в София, бе организи-

рана от международна-

та неправителствена 

организация фондация 

„Авалон” - Нидерландия, и 

се финансира от Главна 

дирекция „Околна среда” 

на Европейския съюз, Ми-

нистерството на стро-

ителството, планира-

нето и околната среда 

на Кралство Нидерлан-

дия, Министерството 

на външните работи на 

Кралство Нидерландия и 

Холандската национална 

пощенска лотария.

В работата на конфе-

ренцията взеха участие 

представители на пове-

че от 30 страни, както 

и министри и зам.-мини-

стри на страните от 

Централна и Източна 

Европа.

 Обсъдени бяха въпро-

си, които се отнасят до 

глобалните промени в 

климата, въздействието 

върху околната среда и 

връзката с биологичното 

земеделие. В програмата 

на работната среща се 

проведоха оживени дис-

кусии за биологичното 

разнообразие, бизнеса и 

биологичното земеделие.

Домакинството на 

България тази година бе 

отчетено като сериозно 

признание за приноса й в 

опазването на европей-

ския ландшафт и биораз-

нообразие.

Каналите на София имат потенциала да 

бъдат места за отдих и разходка 

Владайската и Перлов-

ската река, известни още 

като каналите на София, 

имат потенциала да се 

превърнат в отличителен 

белег на града като мес-

та за отдих и разходка с 

велосипеди и ролери, със 

сладкарници и разнообраз-

ни атракциони, най-вече 

заради отличното им гео-

графско положение спрямо 

кварталите на столицата 

и изискванията на урбани-

зирания център.

 Това показва изслед-

ване, направено от Хали-

ма Роуи, магистър урба-

нист в Сорбоната. Роуи 

е в България по покана 

на зам.-председателя на 

Общинския съвет Мар-

тин Заимов. Гостенката 

представи изводите от 

изследването, по което е 

работила със своя коле-

га Венсан Лис в рамките 

на конференцията „Евро-

пейският град – градо- 

устройство и архитекту-

ра, сигурност и финанси”. 

Според нейните оценки ка-

налите е добре да върнат 

своята привлекателност 

като място за различни 

обществени контакти и 

да се включат в модер-

ното градоустройствено 

решение в полза на граж-

даните.

От няколко години на-

сам за бъдещето на кана-

лите тече активна дис-

кусия. Имаше дори идеи 

някои от тях да бъдат 

превърнати в паркинги 

заради вече хроничния не-

достиг на места за парки-

ране в централната зона, 

а и не само в нея... Роуи е 

на мнение, че това е въз-

можен вариант, при усло-

вие че коритата на реки-

те бъдат покрити. Все 

пак по-добрата възмож-

ност остава първата...

Каналите на София 

са елемент и от органи-

зацията на движението, 

градът следва естест-

вената им посока, но за 

съжаление в момента те 

са изключително занема-

рени. Перловската река е 

в по-добро състояние от 

Владайската, но трябва да 

бъде почистена, показва 

оценката на Роуи. Боклу-

ците в реката са проблем 

заради поведението на не-

добросъвестни граждани, 

които образуват малки 

сметища по поречието 

й. Подобен е случаят и с 

Владайската река. И за 

двете обаче важи общо-

то качество, че водите 

им са силно замърсени 

поради неразвитата ка-

нализационна система в 

кварталите под витошка-

та яка. Практически 1/3 

от населението на града 

не е свързано към отвеж-

дащите колектори, според 

информация на Роуи. Тя 

допълва, че е налице и съ-

пътстващо индустриално 

замърсяване.

За да се подобри всичко 

това, е необходимо да бъ-

дат изградени колектори и 

пречиствателни станции. 

Другите важни неща 

са да се направят добри 

подстъпи към реките и да 

се подобрят пешеходните 

мостове. Роуи предлага 

това да стане с помощта 

на дизайнерски решения. 

Ако планът й успее, Со-

фия ще се сдобие с „късче 

от Венеция”... А младата 

дама не жали усилия! По 

нейна инициатива на 20 

септември беше органи-

зиран своеобразен пикник 

на брега на Перловската 

река, на който тя презен-

тира изводите и оценки-

те от своето проучване. 

Столичната община също 

проявява интерес към иде-

ите за облагородяване на 

каналите. 

Силвия  Радославова

Водите – в помощ на 
градската среда 

Перловската река в София не очарова с вида си 
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Аферата „Софийски имоти”
Нови пет дела от афе-

рата „Софийски имоти” за 

4,5 млн. лв. щети скоро ще 

влязат в съда. По тях ще 

отговарят десетки лица 

- членове на съвета на ди-

ректорите и изпълнителни 

директори на общинското 

дружество през периода 

1998-2004 г. Три от нови-

те дела са свързани със 

съвместни дружества на 

„Софийски имоти” ЕАД - за 

създаването на „Общинска 

застрахователна компа-

ния” АД, „Симетра 1” АД и 

„Астрима” АД. Останалите 

две дела са съответно за 

27 имота и за 4 сделки, при 

които поради занижените 

цени на апетитните пар-

цели дружеството е още-

тено с над 1 млн. лева.

Още преди пет години 

проверка на Агенцията за 

държавен финансов кон-

трол установява, че уч-

редяването на смесеното 

дружество „Симетра 1” е 

неефективно и акциите 

на общината са продадени 

без оценка от лицензиран 

оценител. Общината апор-

тира 3 магазина в центъ-

ра на София - 171 кв. м на 

„Граф Игнатиев”, 84 кв. м 

на „Раковски” и 112 кв. м на 

бул. „Скобелев”. Те са оце-

нени на 344 300 лв. Част-

ната фирма внася помеще-

ние от 20 кв. м и ремонта 

на 3-те магазина, признат 

за апорт. На практика из-

лиза, че ремонтът е по-

скъп от трите магазина. 

По същия начин е учредено 

и „Астрима” АД. „Софийски 

имоти” вкарва в капитала 

му 2 магазина от 154 кв. м 

и от 51 кв. м на пл. „Сла-

вейков” на стойност 270 

800 лв. Частната фирма 

„Надежда 2 - Надежда Геор-

гиева” участва с ремонта 

на магазините.

Според решение на СОС 

„Софийски имоти” може да 

продава наведнъж не пове-

че от 25% от капитала си 

в смесените дружества. 

Затова фирмата се осво-

бождава от акциите си на 

два пъти. На 26 юни 2000 

г. общинската фирма про-

дава 25% от акциите си 

в „Симетра 1” за 192 850 

лв. и 25% от „Астрима” за 

149 550 лв. На 20 февруари 

2002 г. „Софийски имоти” 

продава останалите 25% в 

„Симетра 1” за 198 хил. лв. 

и останалите 20% в „Аст-

рима” за 126 000 лв. 

Делото „Софийски имо-

ти” влезе за първи път в 

съда през март тази го-

дина. Обвинителният акт 

засяга близо 15 сделки за 

магазини, незастроени те-

рени и един апартамент. 

В него, освен членове на 

ръководството на друже-

ството, има и оценители, 

които са обвинени, че са 

занижавали многократно 

под реалните цените на 

продадените имоти.

През юни делото бе 

отложено за пореден път 

поради заболяване на ад-

вокат. Поредното му раз-

глеждане е насрочено за 

днес.

Ренета Николова

За новите обвинения на прокуратурата и за законовите капани

разговаряме с прокурорите по делото Пламен Панайотов и Пламен Георгиев

Пламен Панайотов:
Продължава разследва-

нето във всички направле-

ния, които още в началото 

сме си набелязали. Към мо-

мента са готови нови пет 

досъдебни производства, 

отделени от основното, 

по които са повдигнати 

обвинения, текат предявя-

вания и в рамките на месец 

до два ще бъдат внесени в 

съда. Напреднали са изклю-

чително много експерти-

зите. Вече имаме доста 

експертни заключения по 

съвместните дружества. 

Четири от тях са готови 

и са между тези пет дела, 

които ще влязат в съда. 

Чакаме експертните за-

ключения от още четири 

експертизи, свързани с най-

сложните съвместни дру-

жества. Между тях са парк 

„Мария-Луиза”, „София Сити 

Къмпани”, Професионален 

футболен клуб „Славия 1913” 

АД. Пред приключване е и 

счетоводната експертиза, 

която обхваща цялата дей-

ност на дружеството от 

момента на създаването 

му до настоящия момент. 

Тя обхваща всички разходи, 

които са правени, всички 

продажби, всички счето-

водни операции в това дру-

жество. 

Констатирани са ог-

ромен брой нарушения във 

воденето на счетоводни-

те сметки и на този етап 

може да се направи изво-

дът, че пред Общинския 

съвет, който е принципал 

на дружеството, е показ-

вана картина, която е мно-

го далече от реалността. 

Умишлено са занижавани 

финансовите резултати на 

„Софийски имоти” и сума-

та, която дружеството е 

трябвало да внася в общин-

ския имот. То е създадено 

именно с такава цел - да 

подобри управлението на 

общинската собственост 

и да носи по-големи печалби 

за Столичната община, да 

се акумулират средства за 

финансирането на големи 

инфраструктурни проекти 

на територията на град 

София. 

Пламен Георгиев: 
Схемата е една и съща 

при съвместните друже-

ства. Създава се съвмест-

но дружество, то работи 

на загуба, което намалява 

акциите на „Софийски имо-

ти”. „Софийски имоти” си 

продават своя дял на съ-

дружника и така той придо-

бива собствеността върху 

имотите на страшно зани-

жени цени. Още при самото 

създаване на дружеството 

се правят нарушения, за-

щото оценките, дадени от 

лицензираните оценители 

за имотите, които се вна-

сят, са, меко казано, смеш-

ни. Занижава се цената 

на имотите, които внася 

„Софийски имоти” от съв-

местното дружество. Съ-

ответно оценката на дела 

на фирмата, която участва 

като съдружник, се завиша-

ва, така той дори придоби-

ва по-големия дял от това 

дружество . 

То обикнове-

но работи на 

загуба, акци-

ите му падат 

и сътрудни-

кът ги изкупу-

ва от „Софий-

ски имоти”. 

Д р у г о -

то дело е за 

продажби на 

отделни имо-

т и  н а  с и л -

но занижени 

цени. Говорим 

за занижени 

в пъти - два, 

три, цените 

очевидно не 

с ъ о т в е т -

стват на ни-

каква пазарна 

логика, нито 

на каквато и да е логика, и 

по този начин се нанасят 

огромни щети на друже-

ството. Има оценки, които 

просто не кореспондират 

със здравия разум на лицен-

зирани оценители. Ние се 

натъкнахме на оценки на 

имоти в квартал „Лозенец”. 

В оценката „Лозенец” е опи-

сан като труднодостъпен, 

без всякакви комуникации, 

на практика непроходим 

зимно време, без изградени 

водопровод и електроснаб-

дяване. Ще си кажете, че е 

описано най-затънтеното 

място в света, но това 

влияе върху коефициента и 

по този начин е оправдано 

защо оценката примерно не 

е 500 евро на 

кв. м, а е 50. 

Това са двете 

основни схе-

ми, по които 

е източвано 

дружеството. 

 П. П.:
Нещо, ко-

ето сега из-

ключително 

з атруд н яв а 

прокуратура-

та и ще до-

веде до голям 

брой прекра-

тени дела, е 

амнистията, 

п р и е т а  о т 

Н С  з а  н еу -

м и ш л е н и т е 

п р е с т ъ пле -

ния. За тях е 

предвидено лишаване от 

свобода до пет години. В 

тези параметри влиза и 

безстопанствеността по 

непредпазливост по чл. 219, 

ал. 1. Доста дела се водят 

по този член и моята прог-

ноза е, че това ще доведе 

до много прекратени дела, 

между другото вече има 

такива. Например случаят 

с „Топлофикация”, където 

беше оправдан съветът 

на директорите – именно 

заради тази амнистия, ко-

ято беше приета от НС, 

но за „Софийски имоти” 

ние доказваме друга теза. 

Опитваме се да обосновем 

безстопанствеността 

при т.нар. евентуален уми-

съл, който вече не попада 

в параметрите на Закона 

за амнистията, и затова 

разчитаме съдът да въз-

приеме тази теза и да по-

стигнем успех.

П.Г.:
Законодателната база 

е, да си го кажем направо, 

много лоша и според мен 

този Закон за амнистията 

въобще не е приет случай-

но, защото най-лесно е да 

докажем непредпазливост. 

Много е трудно да дока-

жеш дори и евентуален 

умисъл. Много по-лесно 

беше да докажем непред-

пазливост, но с този Закон 

за амнистията просто ни 

се вързаха ръцете.

П.П.:
Това е като да ти про-

менят правилата на игра-

та, след като остават де-

сет минути до края. Един 

мач е от 90 минути, десет 

минути преди края ти про-

менят изцяло правилата 

на играта и ти трябва да 

събираш доказателства 

и в друга насока. Работил 

си при една законодателна 

рамка, в следващия момент 

някой въвежда друга и ти 

трябва да събираш доказа-

телства. Някои доказател-

ства вече въобще не могат 

да бъдат събрани със задна 

дата. Това си е голям удар, 

няма какво да го крием.

За всичко, извършено 

до началото на 2009 г. от 

високостоящи длъжностни 

лица като министри, за-

местник-министри, ръково-

дители на фирми или дирек-

тори на дирекции - можеше 

да се носи отговорност по 

този текст. Много трудно 

може да се докаже умисъл, 

освен ако не е подписан 

конкретен документ, ако не 

е сложена резолюция и ако 

не са събрани достатъчен 

брой свидетелски показа-

ния (според мен повече от 

три), които да докажат, 

че те са знаели и въпреки 

това са казали да се извър-

ши конкретна сделка.

Те го направиха точно 

за това, за да оневинят 

тези, които до момента 

бяха във властта.

П.Г.:
Разкритията по „Со-

фийски имоти” показват 

ясно какво се е случвало в 

общинските и държавните 

дружества, как е била из-

точвана държавна и общин-

ска собственост. Схемите 

се повтарят, те не са кой 

знае колко по-различни и 

в другите разследвания.  

Делото „Софийски имоти” 

е една  от най-големите 

кражби – специално  за Со-

фия и на територията на 

страната.

П.Г.:
Необходими са промени 

в законодателството, а за 

това трябва политическа 

воля. Добри са сигналите, 

засега са обнадеждаващи, 

надяваме се, че добрите на-

мерения и тяхната реали-

зация ще бъдат в синхрон.

До месец прокуратурата внася пет нови 

обвинения по мегаделото „Софийски 

имоти”.

Законът за амнистията е промяна на 

правилата на играта 10 минути преди 

края на мача.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОИСКА ОТ КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ДА ОБЯВИ ЗА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОНЕН  
ЧЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА АМНИСТИЯТА

Правителството одобри искане 
до Конституционния съд за обявява-
не на противоконституционността 
на чл. 1 от Закона за амнистията 
като противоречащ на чл. 4, ал. 1, 
чл. 6, ал. 2 и чл. 31, ал. 1 от Консти-
туцията.

 Според чл. 1 от ЗА се амни-
стират, като се освобождават 
от наказателна отговорност и от 
последиците на осъждането, лица-
та, извършили до 1 юли 2008 г. пре-
стъпления по непредпазливост, за 
които по закон се предвижда лиша-
ване от свобода до 5 години или дру-
го по-леко наказание. Разпоредбата 
фактически заличава и престъпния 

характер на тези деяния.
 Мотивите за приемането на 

закона са благовидни – да се об-
лекчи правосъдната система от 
нетежки престъпления, като е 
фиксирана и времевата граница – 
1 юли 2008 г., т.е. те знаят кога са 
извършени престъпленията, знаят 
кои са престъпниците, знаят и че 
ние ще ги хванем, каза министър-
председателят Бойко Борисов. Той 
изтъкна, че законът е показателен 
за морала на предишното правител-
ство, и припомни, че и в доклада на 
Европейската комисия актът е от-
белязан като недопустим.

 Премиерът коментира, че така 

обявената амнистия ще включи 
висшите държавни функционери – 
премиери, министри, ръководители 
на агенции, кметове, които пора-
ди некомпетентно управление или 
умишлено са сключвали договори в 
полза на частни интереси, но няма 
да влязат в затвора за извършените 
престъпления.

 Премиерът Борисов посочи, че 
ще се съобрази с мнението на Кон-
ституционния съд, но ще внесе в 
Народното събрание законопроект 
за отмяна на чл. 1 от Закона за амни-
стията, ако решението на съдиите 
не подкрепи противоконституцион-
ността на разпоредбата.

Пламен 
Георгиев

Пламен 
Панайотов
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Системата за управление на 
пътните настилки не е утопия
Форумът в Несебър дискутира европейския опит при поддържането на пътищата у нас

На станалия вече тра-

диционен форум, организи-

ран от агенция „Пътна ин-

фраструктура”, УАСГ, КСБ 

и браншовата камара „Пъ-

тища”, беше представена 

система за управление на 

пътните настилки, която 

функционира повече от 

десет години в Австрия. 

За втора поредна го-

дина български и между-

народни експерти в стро-

ителството дискутираха 

качеството на пътните 

настилки и технологиите 

за рехабилитация на пъ-

тищата. 

Водещият европейски 

експерт проф. д-р инж. 

Йохан Литцка от Техни-

ческия университет във 

Виена беше основният 

гост-лектор на конферен-

цията. Неговите две лек-

ции бяха с теми: „Въведе-

ние, събиране и оценка на 

данните за състоянието 

на пътищата, оценка за 

състоянието на пътя в 

зависимост от събраните 

данни” и „Систематична 

поддръжка на пътища”. 

Професорът предста-

ви система за управление 

на настилките, която е 

утвърдена европейска 

методика за оптимизи-

ране използването на 

определен бюджет при 

поддържането на пътища-

та, с оглед гарантиране 

безопасност и комфорт 

на движението, прозрач-

ност при възлагането 

на поръчки и запазване 

на държавните активи. 

Той детайлно представи 

елементите на една кла-

сическа система за уп-

равление на настилките 

и запозна аудиторията с 

възможността за внедря-

ването й в България. 

 „В момента, в който стар-
тирате такъв модел за 
управление на пътищата, 
това изглежда трудно, но е 
важно да се започне. Резул-
татите ще дойдат сами”, 

каза австрийският 

професор. 

Следващ етап от из-

граждането на специ-

ализирана система за 

поддръжка на пътищата 

е работата, свързана с 

измерване на условията и 

факторите, които влияят 

на настилката. 

Ползвателите на пътя 

се вълнуват предимно от 

неговата външна цялост, 

неравности и безопасност. 

Изглежда така, сякаш по-

требителите не се въл-

нуват от структурата на 

пътната настилка. Но впо-

следствие се оказва, че ако 

на повърхността се явят 

проблеми, хората сериозно 

протестират, разсъждава 

проф. Литцка. Предмет на 

дългогодишната работа на 

водещия специалист е как 

ще се използва и ръководи 

управлението на пътните 

настилки по системата 

Pavement management. 

Има две интересни 

гледни точки - едната е 

на пътните ползватели, и 

другата - на пътната ад-

министрация. И те се раз-

личават. Ползвателите не 

се интересуват от какво е 

съставен пътят, те искат 

той да е равен и безопасен, 

докато пътната 

администрация 

се интересува от 

структурата на 

пътя. 

Третата част 

от проучването 

на проф. Литцка 

е как ще се из-

ползва и ръководи 

тази дейност, 

и това е истин-

ското управление 

на пътните на-

стилки - систе-

мата Pavement 

management. Под-

дръжката на пътя 

става по точно 

определен план, включващ 

реконструкцията и ре-

хабилитацията за дълъг 

период в зависимост от 

наличните средства. 

Представеният рево-

люционен метод за упра-

вление на пътища е раз-

работен не по заповед, а 

благодарение на иноватив-

ното сътрудничество на 

инженерите в държавната 

администрация на Австрия 

и пътните строители на 

районно ниво в алпийска-

та държава. Системата 

носи информация за по-

широк кръг специалисти и 

благодарение на факта, че 

е изпитана в практиката. 

Всички, които са я видели, 

знаят, че тя не почива на 

куха теория. 

„Ако парите са доста-

тъчно, ще се опитате да 

доведете пътната инфра-

структура до перфектно-

то ниво, но това обикно-

вено не става. Затова се 

търси баланс - кои отсеч-

ки да бъдат третирани 

най-напред, кои по-късно. 

Това степенуване внася 

ред в пътната работа”, 

заключи австрийският 

професор. 

Ще допълня, че систе-

ма за управление на пъти-

щата има във всяка стра-

на от Европейския съюз. 

Дария Захариева НАШИЯТ ГОСТ ПРОФ. ЙОХАН ЛИТЦКА

Проф. Йохан Литцка 
е роден във Виена. До 
1965 г. следва в Универ-
ситета на агрокултура 
във Виена. По това вре-
ме е и младши асистент 
в Института по геоде-
зия и фотограметрия. 
Става университетски 
асистент в Института 
по геотехника и транс-
портно строителство. 
През 1971 г. защитава докторска дисертация. През 
1977-а се хабилитира. Темата на хабилитационния му 
труд е „Строителство на пътища за товарно дви-
жение”. През 1980 г. е назначен за извънреден универ-
ситетски професор по „Пътно строителство”, а от 
1983-а поема ръководството на факултет в Институ-
та по геотехника и транспорт. 

Проф. Литцка е инициатор на форуми на немски-
те, австрийските и швейцарските комисии по ораз-
меряване, които се провеждат редовно на всеки три 
години. 

След неговото назначаване в Техническия уни-
верситет на Виена задълбочава международното 
сътрудничество, става гост-професор в универси-
тета в Ню Саут Уейлс, Австралия, и в Техническия 
университет - Братислава, където е награден с по-
четен медал от Строителния факултет. 

Целите на неговите изследователски проекти са 
в пътностроителните материали, оптимизирането 
на пътното движение и проучването за възстановя-
ване на автомагистрали и планирането и научното 
ръководство на систематичното поддържане на 
пътищата РМS (Рavement Management System). 

От 01.01.1999 г. проф. Литцка е декан на Факул-
тета по строително инженерство в Техническия 
университет-Виена.

Следващата пътна 
конференция ще бъде 
организирана от КСБ

Инж. Стефан Карчев е 

главен експерт в секция 

„Инженерна инфраструк-

тура” към КСБ. Над шест 

години работи по проек-

ти, свързани с пътната 

мрежа и проблемите на 

пътната инфраструкту-

ра в страната, по проек-

ти със Световната банка 

и Европейската инвести-

ционна банка, по програма 

ФАР и ИСПА .

Господин Карчев, как-
ви са впечатленията ви 
след приключването на 
Втората национална 
конференция по пъти-
щата, която се проведе 
в Несебър ? Получи ли се 
това, което очаквахте? 

До голяма степен съм 

доволен, но все пак има-

ше какво да се изиска и 

да се очаква. Организа-

цията на конференция-

та, със съдействието 

на няколко институции, 

не беше на необходимо-

то ниво. Имаше доста 

хора,  представители 

на строителни фирми, 

които дойдоха на тази 

конференция не само за 

да чуят докладите по 

основната тема, свър-

зана със системата за 

управление на пътищата 

– Pavement management... 

Много от присъстващи-

те очакваха да осъщест-

вят своите бизнес срещи 

и контакти, а за такъв 

тип срещи дори не беше 

помислено. Друг пропуск 

беше липсата на реална 

дискусия. Само в края 

на отделните модули 

на конференцията, след 

като бяха говорили поне 

пет лектори, имаше въз-

можност да се задават 

въпроси, но поради ог-

ромния обем информация 

и невъзможността тя да 

бъде осмислена, дискусия 

не се получи. А темите, 

свързани с подписване-

то на нови договори по 

зимното поддържане, 

промените по старите 

договори, за изпълнение-

то и строителството на 

автомагистралите, полу-

чаването на субсидии и 

средства от Европейския 

съюз – всичките тези  

важни теми останаха 

неглижирани. Но да не 

забравяме, че конферен-

цията беше с научна 

тематика, а за всички 

останали въпроси ще ор-

ганизираме нова среща.

Каква ще бъде след-
ващата стъпка след 
Втората национална 
конференция?

Следващата стъпка 

ще бъде ориентирана 

към реализиране на до-

брите намерения, свър-

зани с изграждането на 

магистралите, разшире-

ние и рехабилитация на 

съществуващата пътна 

мрежа и поддръжката и. 

КСБ има намерение да 

помогне конференцията 

да стане ежегодна, да 

продължи развитието си 

по посока на международ-

ното сътрудничество и 

се надяваме следващият 

специализиран пътен фо-

рум да бъде организиран 

от Камарата на строи-

телите. Ние разполага-

ме с необходимия ресурс 

на компетентни хора в 

тази област и бихме мог-

ли да подобрим нивото на 

едно бъдещо, надявам се, 

традиционно вече съби-

тие в сектор „Инженерна 

инфраструктура”. 

Проф. Йохан Литцка

Инж. Стефан Карчев Доц. д-р  

Николай  

Михайлов 

Доц. д-р Николай Ми-

хайлов е председател на 

Съвета на директорите 

на „Трейс Груп Холд“ АД, 

председател на секция 

„Инженерна инфраструк-

тура“ на КСБ, преподава-

тел по пътно строител-

ство в УАСГ.

Конференцията из-

пълни основната си за-

дача – да представи най-

новите постижения на 

науката в управлението 

на качеството на път-

ните настилки.  Преми-

на при изключително ви-

сок интерес от страна 

на колегите, особено на 

тези, които имат афини-

тет към науката. 

По време на нефор-

малните ни срещи обаче 

стана ясно, че фирмите 

имат желание на след-

ващата конференция 

да има панел, в който 

да се дебатира прак-

тическият характер на 

представените науч-

ни разработки.  Това е 

предложение, което сек-

ция „Инженерна инфра-

структура” ще обсъди 

на следващото си засе-

дание.

Ще търсим  
практическото 
приложение на 
научните разработки
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РЕАЛИЗМЪТ СЕ НАРИЧА ИНФРАСТРУКТУРА

Монтана е географ-

ският център на българ-

ския северозапад. През 

града преминава пътят 

от Видин и Лом за София, 

от Западна Европа през 

ГКПП при Видин, Брегово 

и Кула за Гърция и Близ-

кия изток. Общината се 

разпростира върху площ 

от 676,11 кв. км, което е 

18,68% от цялата площ 

на област Монтана. В 

състава й са включени 

24 населени места, 23 от 

които - села. В момента 

в града живеят около 60 

хил. души, а в селата на 

общината – 10 хил.

Монтана непрекъсна-

то расте от 40 години 

насам. Градът е прите-

гателен център не само 

за жителите на околни-

те села, но и за селата 

от Ломско и Берковско. 

Този процес продължава 

и днес. 

Единствен Монтана 

не отбеляза спад на уче-

ниците си. В града ак-

тивно функционират 12 

детски градини, 9 основ-

ни училища, 5 СОУ, ези-

кова гимназия, финансо-

во-стопанска гимназия, 

Пред в. „Строител” - кметът на Монтана Златко Живков

Строителството се насочи към обекти  
с държавно или европейско финансиране

Г-н Живков, какво е 
за вас Монтана? Градът, 
който управлявате трети 
мандат, или нещо повече?

Монтана е моят роден 

град. Три поколения от моя 

род преди мен са родени и 

израсли в него. Аз се смя-

там за кореняк. Обичам 

града си, както децата си. 

В него мина детството ми 

и най-съзнателните годи-

ни от моя живот досега. 

Завърших специалността 

„История“ във Великотър-

новския университет и 

се върнах в Монтана. Бил 

съм учител, директор на 

училище и на Регионалния 

образователен инспекто-

рат. От 1999 г. съм кмет. 

От първия момент досега 

основната ми грижа е гра-

дът да става по-хубав, да 

бъде предпочитано място 

за живот на младите хора. 

Да остават в него, да не го 

напускат. И разбира се, да 

създавам условия те да се 

чувстват уютно, удобно и 

сигурно в него.

Прави впечатление, 
че говорите за улиците 
и кварталите не само с 
официалните им назва-
ния, но и с тези, с които 
са известни на старите 
жители. Казвате какво е 
направено в Барцелон ма-
хала, в Бодурската и т.н. 
Откъде ги знаете?

В Монтана е много сил-

на паметта за старите 

квартали, за махалите, за 

жителите на града. Хората 

все още живеят със споме-

ните от своите села, от 

завареното в града при ид-

ването им оттам. Тук все 

още не са разкъсани връзки-

те между хората, не е зали-

чена паметта за старите 

названия. Те ги използват 

в разговорната си реч, от 

тях и аз от дете съм ги 

запомнил. „Младост”  3 или 

4 не казва нищо пред едно 

Барцелон махала... Кажеш 

ли това, хората разбират 

за коя улица и място става 

дума.

Познавате ли всички 
улици в града? Ако сега 
ви покажат една шахта, 
можете ли да кажете как-
ви комуникации минават 
през нея?

Монтана има 204 улици, 

общата им дължина е 107 

км. Само таксиметровите 

шофьори ги познават по-

добре от мен. Аз знам коя 

кога е ремонтирана, какви 

комуникации са сменени 

или какво предстои да се 

прави по нея. Що се отнася 

до шахтите, това е много 

интересен въпрос. Шахти-

те с новите комуникации 

са ми известни, но стари-

те – не. При ремонти на 

улиците винаги излизат по-

вече подземни комуникации, 

отколкото предполагаме в 

началото. Все пак градът е 

прекопан няколко пъти. По-

следно – заради газифика-

цията. Изградени са много 

километри газопроводи.

Защо Монтана се га-
зифицира толкова бързо? 

Враца едва сега започва, а 
Видин още няма и проекти 
за това. За Лом да не го-
ворим...

Га з и ф и к а ц и я т а  е 

започнала преди мен. „Си-

ньото гориво” е докарано 

от Чирен през 1987 г. за-

ради тогавашния завод за 

подова керамика. Неговите 

пещи са работили с при-

роден газ. Това е улеснило 

газификацията на града. 

Кметовете преди мен са 

оценили тази възможност 

и са продължили работата. 

Най-много се постигна през 

последните години. Сега 

обществената газифика-

ция в града е завършила, а 

битовата – продължава. 

Всички училища, болници, 

детски градини, общест-

вени сгради – театър, 

библиотека, художестве-

на галерия, дори старият 

храм, са газифицирани. Ние 

сме забравили какво е това 

„дървена” ваканция или сту-

дуване през зимата.

Монтана изпревари 
другите градове и с из-
граждането на депо за 
твърди битови отпадъци. 

Защо вие успяхте, а други 
– не?

Депото ни за твърди 

битови отпадъци е из-

градено по европейските 

стандарти. В експлоатация 

е от две години. Попаднах-

ме сред шестте града, ко-

ито според Националната 

програма за управление на 

отпадъците трябваше да 

си изградят нови сметища. 

Технологията е събиране на 

отпадъците чрез загробва-

не. Те се заравят в пръст 

така, че да не може вятъ-

рът да ги разнася и да се 

самозапалват, както беше 

преди. Депото е изградено 

с цел да събира отпадъци-

те на 11-те общини с общо 

население от 150 хил. души. 

Проектирано е за 20 години 

напред, но при положение 

че дневно на него се обра-

ботват не повече от 76 

тона отпадъци. А успяхме, 

защото веднага отчуж-

дихме терена, издадохме 

разрешителни и работата 

започна. Финансирането 

беше по европейската про-

грама ИСПА, а стойността 

на проекта - 9 млн. евро. 

Следяхме отблизо строи-

телството, отстранява-

хме всички пречки, които 

се появяваха.

Не бяха ли открити на-
рушения при усвояването 

на средствата? Били сте 
проверявани многократно 
от Брюксел?...

Няколко пъти бяхме про-

верявани, идваха чиновници 

от Европейската комисия, 

от Сметната палата. Лич-

но дойде и еврокомисарят 

по регионалното развитие 

Данута Хюбнер. Нищо не-

редно не беше открито, 

строителството продължи 

и завърши успешно.

Никой ли в града не 
протестира за това, че 
приемате и боклука на 
други общини? Преди две 
години този вид проте-
сти бяха на мода.

Не, при откриването 

само двама души издигнаха 

плакати срещу сметище-

то. Хората са спокойни, 

убедени са, че са спазени 

всички екологични изис-

квания. В момента няколко 

общини – Бойчиновци, Чи-

провци, Брусарци, дори вра-

чанската Криводол, която е 

само на 22 км, возят боклу-

ка си до нашето сметище. 

Лом още не е започнал, но 

поради липса на средства. 

Няма за какво да се проте-

стира, ние знаехме, че сме-

тището е регионално.

Но отказа-
хте да прие-
мете боклука 
на София, а 
през юли – и 
на Видин?

Отказахме, 

дори Общин-

ският съвет 

прие решение 

срещу софий-

ския боклук. За 

видинския само 

се говореше. 

Ако изведнъж на сметище-

то се стоварят хиляди то-

нове бали, капацитетът му 

ще се запълни много бързо. 

Нашето сметище има само 

една резервна клетка. За-

това бяхме против.

Расте и хубавее – това е   
Тина Илова

Златко Живков е роден на 5 ноември 

1959 Г. в Монтана. Завършил е 

специалността „История” във ВТУ 

„Св. св. Кирил и Методий”. Има 

специализация по „История на 

Българското възраждане” в СУ „Св. 

Климент Охридски”.

Трудовата си биография започва 

като учител и директор на СОУ 

„Иван Пейчев” в Монтана. От 1997 

до 1999 г. е началник на Регионалния 

инспекторат на образователното 

министерство. През 1999 г. е 

избран за кмет на Монтана. През 

2007-а печели трети мандат.

Златко Живков е семеен. Съпругата 

му е магистър-фармацевт. Има 17- 

годишна дъщеря и 11-годишен син. И 

двамата са ученици в Монтана. 

Фонтаните на 
Монтана нощем

Обновено е най-старото училище в Монтана – Първо основно 
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РЕАЛИЗМЪТ СЕ НАРИЧА ИНФРАСТРУКТУРА

гимназии по архитекту-

ра и строителство, лека 

промишленост, електро-

техника и механотехни-

ка. 

Градът младее – уве-

личава се броят на роде-

ните в местната болни-

ца бебета, не намаляват 

и сватбите. 

Монтана  има  своя 

химн, който децата от 

града пеят с удоволст-

вие заради неговата ме-

лодичност. Девиз обаче 

няма. Непрекъснато рас-

те и хубавее би бил най-

точният. Защото преди 

век е бил село с 3000 

души. Днес е модерен 

град с 60 хил. души, с об-

новена инфраструктура 

и доволни от живота си 

хора.

Модернизацията за-

почва през последните 

10 години и още не е за-

вършила. За нея разказа 

за в. „Строител” кметът 

на града Златко Живков. 

В момента общината 
изготвя проект за прера-
ботка на боклука. В какви 
срокове виждате завода 
построен?

Готвим такъв проект, а 

като реализация го виждам 

през 2014 г. Дотогава всич-

ки градове трябва да имат 

такива заводи, защото 

влиза в сила забраната за 

депониране на биологичен 

отпадък в депата. Ние ще 

бъдем готови, други може 

да се окажат в положени-

ето на градовете, които 

на 16 юли т.г. трябваше да 

имат депа за боклука, но 

нямаха. Биологичният от-

падък е 60 на сто от целия 

боклук. Със завода той ще 

бъде оползотворяван, а не 

изхвърлян. За реализация-

та на проекта ще търсим 

средства от европейските 

програми.

В момента още един 
важен обект - пречиства-
телната станция за от-
падни води, се изгражда 
със средства от европей-
ската програма ИСПА.

В момента тази пре-

чиствателна станция е 

пред завършване. През ок-

томври ни предстои от-

криване. Стойността й е 

16 млн. евро. Тя е един от 

най-големите обекти у 

нас, който се строи с ев-

ропейски пари. Станцията 

се намира на левия бряг на 

река Огоста на площ от 75 

дка. За Монтана тя е го-

ляма придобивка, защото 

от създаването на града 

преди 100 години каналите 

за отпадните води се зау-

стват в реката. Така тя се 

е замърсявала, замърсявал 

се и Дунав. Сега това се 

избягва. Станцията е вто-

рият ни обект, за който ус-

пяхме да си осигурим пари 

от Европа. Първият беше 

депото.

Това, което впечатля-
ва, е ремонтът на улици-
те, защото се вижда от 
всички. И в кризата ли 
продължавате ремонти-
те им?

Да, успяхме със сред-

ства от държавния бю-

джет, със собствени при-

ходи и със средства по 

европейски програми – СА-

ПАРД например, да обновим 

основните улици на града. 

Досега ремонт е направен 

на близо 80 улици. Това оз-

начава подменени водопро-

води, изградена канализа-

ция, прокарани газопроводи 

и други комуникации – съ-

общителни и телевизион-

ни кабели. Едва след това 

поставяме нова асфалто-

ва настилка и тротоари. 

Преди два месеца приклю-

чи ремонтът на една от 

основните ни улици – „Ве-

ренишка”. Тя идва от запад 

и пресича града по пътя на 

автомобилите към Враца и 

София. Обновена е основ-

но – сменени са комуника- 

циите, асфалтовата на-

стилка, тротоарите, ос-

ветлението, маркировка-

та. Разширихме платната 

от две на три, движението 

по нея стана двупосочно. 

Хората видяха хубавото и 

поискаха да направим пар-

кинги на няколко места, 

кътове за отдих с пейки. 

Изпълнихме желанието 

им. Ремонтът, продължил 

две години, ни струваше 

1,7 млн. лв. Тези средства 

са само от общинския бю-

джет.

Заехте се с входовете 
на града. След източния и 
западния с кой продължа-
вате?

Предстои ни обновление 

на входа на града откъм 

Лом и Видин. Завършихме 

западния, а преди две годи-

ни – източния. Източният е 

най-важен за нас – през него 

в града се идва от София. 

Разширихме булеварда, на-

правихме го двупосочен с по 

две ленти във всяко платно. 

Свързахме го с новия мост 

над река Огоста. Сменихме 

стария, изграден преди 70 

години, с нов – широк и си-

гурен. За него похарчихме 5 

млн. лв., отпуснати от дър-

жавния бюджет.

Строите и нов храм.
Да, според видинския 

митрополит Дометиан 

той е най-големият, кой-

то се строи в момента. В 

залата му за служба може 

да се събират до 500 души. 

Дори и в кризата не спрях-

ме строителството. До-

сега са усвоени 950 хил. лв. 

Стойността на проекта 

е 1,7 млн. лв. Сградата е 

стигнала до покрив.

 

Колко средства усво-
ява общината годишно 
като капиталови разходи?

Към 4-5 млн. лв. Тук имам 

предвид не само собствени-

те средства, но и тези от 

държавния бюджет, и от 

различните програми – на-

ционални и европейски. През 

1999 г. имахме само 320 хил. 

лв. за тази цел. Обновихме 

не само улиците, но и всич-

ки обществени сгради. 

Училища, детски градини, 

младежкия дом, сградата на 

общинската администра-

ция и т.н.

Това строи общината, 
а частните фирми към 
какво се насочват?

Строят жилищни сгра-

ди, заводи, магазини. В 

Монтана отдавна свои 

магазини откриха вериги-

те „Била”, „Кауфланд”, „Тех-

номаркет”, „Технополис”. В 

момента се строят и ско-

ро ще бъдат открити и ма-

газини „Лидъл”, „Пени мар-

кет”, „Гудиар”. Нито една 

от тези вериги не се оп-

лаква от липса на клиенти. 

Частна фирма си построи 

спортно летище край гра-

да. На него се организират 

национални парашутни 

състезания. В момента не 

се строят много жилища, 

но през предишните години 

на пазара се пуснаха пове-

че. Всички се продаваха. 

Новите жилищни сгради са 

много по-модерни 

от предишните. 

Те придават нов 

облик на града ни. 

С  какв о  о т 
построеното се 
гордеете най-мно-
го?

Гор де я  с е  с 

всичко това, за 

което говорихме. 

Има и много други 

неща, с които си 

струва човек да се 

гордее. Например 

с първата на Бал-

каните скейтборд 

площадка... Изгра-

дихме я по всички 

изисквания на тази игра и 

спорт по желание на мла-

дите хора. Не съм очаквал, 

че тя ще донесе на града 

ни нова слава. А донесе! От 

няколко години в Монтана 

се провеждат национални и 

европейски първенства по 

кънки на рампа. Идват най-

добрите блейдъри в Европа. 

Какво друго искат хо-
рата да строите?

В Монтана  актив-

ността на хората е висо-

ка. Идват различни групи 

от граждани и настояват 

тяхната улица да бъде ре-

монтирана, да бъде почис-

тен каналът и т.н. Казват 

ни – дайте ни пейки, пред 

еди-кой си блок искаме да 

има на какво да седим, като 

се събираме вечер на при-

казки... Миналата година 

поставихме над 400 пейки 

из града. Майки от един 

квартал настояха да ре-

монтираме стара детска 

площадка. Нямахме планира-

ни пари, но от компанията 

ЧЕЗ поискаха да направят 

в града детска площадка и 

ние ги насочихме към тази. 

Така желанието на младите 

жени е изпълнено. И „Екопак” 

ни построи една детска 

площадка. 

Общината използва и 
публично-частното парт-
ньорство за изпълнение на 
малки благоустройствени 
проекти.

Да, малко общини в 

страната прилагат тази 

практика... В нашата об-

щина – за втори път. За-

почнахме през миналата 

година. Обявихме конкурс 

за проекти за благоустро-

яване на обекти публична 

общинска собственост. 

Хората се ангажираха 

сами да променят среда-

та, в която живеят. По-

стъпиха 11 проекта, 10 са 

изпълнени, а стойността 

им е 30 560 лв. Тази годи-

на постъпиха 35 проекта. 

Става въпрос за разчист-

ване, озеленяване, подобря-

ване на мястото, където 

се живее – междублокови 

пространства, тротоари, 

алеи, подходи към жилищ-

ните блокове. Общината 

осигурява материали, про-

фесионално ръководство, 

транспорт. Останалото е 

от гражданите. Средства-

та осигуряваме от мест-

ните приходи.

Заради всичко това ли 
гражданите на Монтана 
ви избират за трети ман-
дат?

Не зная дали заради гра-

доустройството, или зара-

ди нещо друго. Но изборни-

те резултати са мерило за 

кметската дейност. Това 

не съм забравял никога.

 днешната Монтана
Председателят на 
Областното представителство на КСБ 
в Монтана - инж. Найден Найденов:

Строителите в нашия град са на почит. 
През последните десетина години започна 
модернизацията на градската среда и това, 
което направи и прави общината, е забеле-
жително. Хубаво е, че нашата Камара на 
строителите в България изведе бранша на 
светло.

Чакат одобрение за два големи проекта
Четири от проектите на община Монтана са 

спрени поради липса на финансиране.  Очаква се дру-
гите два да бъдат включени в програмите на МРРБ 
за 2010 г. Единият е изграждане на път покрай язовир 
„Огоста”, който ще отклони движението от София 
и Враца за Чипровци и района. Пътят и сега съще-
ствува, но е изграждан като експлоатационен път 
по време на строежа на язовира и не е пригоден за 
автомобилно движение. Той попада в свлачище, по-
ради което трябва да се изгради подпорна стена от 
200 м. Трябва да се смени и наклонът му. Средствата 
за реализирането му се очакват от ОП „Регионално 
развитие”.

Вторият голям проект, за който общината има 
готовност, е изграждане на сепарираща инсталация 
на регионалното депо за твърди битови отпадъци. 
Приоритетната ос 2 на програмата за околната сре-
да още не е отворена. Когато това стане, този про-
ект вероятно ще получи финансиране.

През 2010 г. ще продължи изграждането на обе-
ктите със собствено финансиране. Един от тях е но-
вият храм „Свети Дух”. До края на годината сградата 
ще бъде покрита, догодина започват вътрешните 
измазвания и довършителни работи. Със собствено 
финансиране ще бъдат обновени и няколко улици. 

 Скейтборд площадката 

Новоизграденият паметник на земляка Йордан Радичков

Ремонтираният Дом 
за стари хора в село 

Горна Вереница
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Финансови министри 
обсъдиха антикризисни 
мерки 
Симеон Дянков на работни срещи с колеги в Полша 

Министърът на фи-

нансите Симеон Дян-

ков проведе работни 

срещи с колегите си 

от Унгария, Австрия, 

Словакия и Полша. Дву-

дневната визита на 

Дянков в Унгария беше 

през миналата седми-

ца. Акцентът на диску-

сиите са били мерките 

за по-бързото и ефек-

тивно излизане от 

световната финансова 

криза и за преодолява-

не на последствията, 

причинени от нея. Цел-

та на срещата е била 

финансовите минист-

ри на съответните 

държави да обменят 

опит от практиките, 

реализирани от ико-

номическите екипи 

на правителствата до 

момента, и да очертаят 

насоките за бъдещи съв-

местни действия. 

България има необходи-

мия ресурс, за да се справи 

с кризата – това мнение 

споделят министрите на 

финансите на Унгария, 

Австрия, Словакия и Пол-

ша. Предприетите мерки 

на правителството за 

борба с корупцията, за 

допълнително огра-

ничаване на разхо-

дите и повишаване 

събираемостта на 

приходите се по-

срещат с одобре-

ние от по- старите 

страни - членки на 

Европейския съюз, и 

повишават доверие-

то на общността в 

българските инсти-

туции. 

Словашкият фи-

нансов министър Ян 

Почиатек е споделил 

опита на Словашка-

та република от вли-

зането в еврозоната 

от 1 януари тази 

година, а австрий-

ският вицеканцлер и 

министър на финан-

сите Йозеф Прьол 

е изразил положително 

отношение към волята 

на българското правител-

ство да възобнови разго-

ворите за приобщаване 

към ERM 2. 

Всяка втора строителна 

фирма има парични 

проблеми

Всяка втора фирма в строителния сектор има закъс-

нения с плащанията и финансови проблеми, по данни на 

НСИ. Фирмите прогнозират, че ситуацията ще се запа-

зи така и през следващите месеци, като прогнозите са 

най-песимистични в строителния бранш за следващите 

три-шест месеца. Заради кризата малките фирми у нас 

са съкратили 17 на сто от своите работници, обяви 

през седмицата министърът на финансите Симеон Дян-

ков. Тя е повлияла сериозно и на по-големите компании. 

Всяка четвърта фирма има намерение да освобождава 

работна ръка, според информация на директора на На-

ционалния статистически институт Мариана Коцева. 

По нейните думи от месец май досега проблемите на 

бизнеса остават едни и същи.

Между 10-15% скок на цената 

на газа още в началото на 

годината

Реалистичната прогноза за увеличение на газа от 

1 януари 2010 г. е за около 10-15%, съобщи Държавна-

та комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). 

Миналата седмица „Булгаргаз“ обяви, че ще поиска най-

малко 20% увеличение на газа за първото тримесечие 

на следващата година. Председателят на ДКЕВР Ангел 

Семерджиев заяви, че от 1 януари ръст на цената на си-

ньото гориво ще има и същественият въпрос е как той 

ще се отрази върху цените на парното в големите гра-

дове. Заради навлизане на ток от нови, модернизирани 

мощности през 2010 г. е възможно и повишение на елек-

трическата енергия, като стремежът на държавната 

комисия е това увеличение да не надхвърли 5% . Семер-

джиев посочи, че във връзка с проблема с тримесечното 

отчитане на тока от ЧЕЗ първо ще се изчака решени-

ето на съда. След това комисията пак ще анализира 

аргументите „за” и „против”, но според председателя на 

ДКЕВР, ако има тримесечно отчитане, то не трябва да 

е в ущърб на потребителите, нагласите на които са да 

плащат всеки месец реалната си консумация.

Пътната инфраструктура - приоритет 
за София през следващите години

„Столицата печели от 

финансовата криза, защо-

то регистрираният спад 

в размер на 20-40% на 

строителната продукция 

ще позволи да се изгради 

дори повече от предвиде-

ното в разчетите”, та-

кава беше оценката на 

главния архитект на гра-

да Петър Диков, предста-

вена на конференцията „ 

Европейският град – гра-

доустройство и архитек-

тура, сигурност и финан-

си”. Градът е подготвен 

за финансовата криза с 

много проекти, основно в 

направление инфраструк-

тура, и те ще помогнат 

кризата да не се усети и 

от бизнеса, и от жители-

те на града. По много от 

тези проекти вече се ра-

боти. Според думите на 

Диков инфраструктурата 

е гръбнакът на един град 

и върху него трябва да се 

изгражда всичко остана-

ло. Върху този нездрав 

гръбнак досега се е тру-

пала много плът (кварта-

ли, търговски обекти и 

др.). Затишието в стро-

ителството на такива 

обекти в момента помага 

много, защото позволява 

фокусът да бъде премес-

тен върху укрепването на 

този гръбнак... 

В областта на път-

ната инфраструктура 

на София ще се работи 

най-активно през следва-

щите 3-5 години. Диков 

коментира, че от изклю-

чително значение е по-

лучаването на пълната 

подкрепа на сегашното 

правителство, за разли-

ка от предишното, което 

реално е пречело на ре-

ализацията на проекти-

те. Първият приоритет 

е обвързването на града 

с източноевропейската 

транспортна система. 

В процес на изграждане е 

АМ „Люлин”, ко-

ято ще свързва 

София с Атина 

и Солун, а в про-

цедура на прека-

тегоризация, с 

цел включване в 

републиканска-

та пътна мре-

жа, е северната 

околовръстна 

тангента.  По 

план трябва да 

има и разшире-

ние на източ-

ната част на 

пътя при моста 

при гара Казиче-

не до достигане 

на магистрални 

размери. Пътни-

те обекти, кои-

то ще бъдат из-

градени в самия град, са 

проектирани върху идея-

та нови 

т р а м -

в а й н и 

трасета 

да са до-

пълваща 

част на 

столич-

ната ме-

т р о с и -

с т е м а . 

Хор ат а 

т р я б в а 

д а  б ъ -

дат от-

в е д е н и 

д о  м е -

трото, за да го ползват, 

коментира Диков. Такива 

трасета ще има в сто-

личните квартали „На-

дежда”, „Свобода”, „Сту-

дентски град”, „Дианабад” 

и „Дървеница”. В процес 

на проектиране е и много 

важно трамвайно трасе 

по ул. „Връх Манчо“, кое-

то ще даде възможност 

на хората от западната 

част на столицата да 

стигат бързо до метро-

то, с което да се прид-

вижват до центъра. 

В София ще бъде изгра-

ден и модерен трамваен за-

вод и завод за мотриси. Об-

щината вече има партньор 

за проекта, определено е и 

мястото за строеж в район 

Искър. Амбицията е заво-

дът да стане износител за 

държавите от Европа. 

Силвия  Радославова

„Леко понижение на 

нивата на лихвените про-

центи регистрира Цен-

тралната банка”, това съ-

общиха информационните 

агенции, позовавайки се 

на данни на БНБ. За втори 

пореден месец има намале-

ние в годишния лихвен про-

цент на депозитите и в 

левове, и в евро. Средно за 

пазара лихвите по левови 

влогове са на ниво 7,99%, 

като намаляват за един 

месец с 0,16 процентни 

пункта. При влоговете в 

евро понижението е с 0,18 

пункта до 6,34%. Нивата 

по новите потребителски 

кредити в левове намаля-

ват с 0,07 пункта от 14,22  

до 14,15%. От началото на 

годината това е второто 

понижение на показателя, 

като първото беше през 

март. 

Спад в лихвените нива 

има при всички предлагани 

чрез промоционални кам-

пании срочни депозити до 

една година. При фирмени-

те срочни влогове намале-

нието по левовите сметки 

е с 0,33 пункта до 6,36%. 

Това би могло да се прие-

ме и като първи сигнали 

з а  у к р о -

тяване на 

депозит-

ната вой-

на, като е 

добре  да 

се изчакат 

още някол-

ко месеца, за да се види 

дали ще се превърне в тен-

денция, коментират пред 

БТА банкови експерти. 

За една година лошите 

заеми са нараснали поч-

ти тройно. Към 31 август 

2009 г. невърнатите или 

забавените кредити са 

2,75 млрд. лв., или 7,37% 

от размера на всички за-

еми. В края на август 2008 

г. тези задължения са били 

2,8% от всички кредити. 

Най-сериозно е нараства-

нето при потребител-

ските дългове. Делът на 

невърнатите задължения 

при тях набъбва до 9,05% 

в края на август 2009 г. 

(спрямо 8,27% в края на 

юли и 4,25% в края на ав-

густ 2008 г.). Жилищните 

кредити са с най-нисък дял 

сред лошите и преструк-

турираните - едва 6,25% 

в края на август 2009 г. 

спрямо 5,4% през юли и 

2,12% преди година.

Според данните на БНБ 

домакинствата и фирми-

те изпитват все по-голе-

ми затруднения да погася-

ват вноските по взетите 

от банките средства. Ло-

шите заеми обаче могат 

да предизвикат затрудне-

ния във финансовата сис-

тема, ако делът им мине 

10-15%, отбелязват екс-

пертите. 

О т  Наци он а лн ат а 

асоциация на българския 

бизнес призовават банки-

те да намалят лихвите 

до 4% и да предпоставят 

възможност за разсроч-

ване на кредитите поне с 

две години. В коментар по 

Националното радио упра-

вителят на Централната 

банка Иван Искров беше 

категоричен, че БНБ не 

може да диктува какви да 

са лихвите на частните 

финансови институции. 

По думите му те не биха 

могли да са 4%, при поло-

жение че в страните около 

нас са по около 15%.

Силвия  Николаева

Лихвите по кредитите 
тръгнаха надолу 

Петър Диков, 
главен архитект на София

Снимка Камен Влахов



15СТРОИТЕЛЗАКОНЪТпетък, 2 октомври 2009

Ще сключваме брачни договори, 
но само ако искаме

За първи път българ-

ските граждани ще могат 

да сключват брачни дого-

вори. Това предвижда нови-

ят Семеен кодекс, който 

от вчера влезе в сила. Въ-

проси, свързани с приложе-

нието му, обсъждаха нота-

риуси от цялата страна 

на семинар в курорта „Св. 

св. Константин и Елена”, 

организиран от Нотариал-

ната камара на Република 

България.

„Когато държах изпита си 
по семейно право, бракът 
се определяше като свещен 
съюз, общение за цял жи-
вот в святото и боже-
ствено човешко право. 
Днес, в XXI век, съюзът 
вече стана сделка”, 

сподели председате-

лят на Нотариалната 

камара Димитър Танев и 

подчерта, че това не може 

да бъде игнорирано от за-

конодателството. 

Законът предвижда 

три режима – 

на съпружеска 

имуществена 

о б щ н о с т,  н а 

разделност и 

договорен ре-

жим. Кой от тях 

ще има дейст-

вие, зависи изця-

ло от волята на 

младоженците. 

Ако не бъде из-

бран нито един, 

по силата на за-

кона се прилага 

р е ж и м ъ т  н а 

общност. Двой-

к и т е,  ко и т о 

вече имат брак, 

също могат да 

договорят иму-

щ е с тве н и те 

си отношения. 

Брачният дого-

вор има самостоятелен 

живот, може да се прекра-

тява и да се изменя. 

„Сключването му ще става 
само лично, от дееспо-
собно и пълнолетно лице. 
Например човек, навършил 
16 години, може да склю-

чи брак с разрешение на 
Районния съд, но не може да 
сключи брачен договор. За 
непълнолетните, както и 
за поставените под огра-
ничено запрещение важи 
единствено законовият 
режим на общност. Когато 
станат пълнолетни, няма 

пречка да сключат брачен 
договор”, 

обясни Красимир Ди-

митров, преподавател по 

нотариално право в СУ „Св. 

Климент Охридски”. 

Договорите ще  се 

сключват в писмена фор-

ма, с нотариална заверка 

на подписите и 

на съдържани-

ето. Когато с 

брачния дого-

вор се прехвър-

лят недвижими 

имоти, той ще 

се вписва и в 

имотния регис-

тър. Последва-

щи изменения в 

него не могат 

да засягат пра-

вата на лица, 

придобити пре-

ди това.

„Брачните дого-
вори са познати 
във всички евро-
пейски страни, 
които имат 
традиции в това 
отношение, 

и е естествено и ние да 
въведем този институт, 
защото той най-добре от-
говаря на интересите на 
съпрузите”, 

изтъкна проф. Цанка 

Цанкова, преподавател по 

семейно право в СУ „Св. 

Климент Охридски”. Спо-

ред нея не повече от 15-

20% от встъпващите в 

брак ще сключват брачни 

договори, а по-често ще 

се практикува режим на 

разделност. „Предполагам, 

че голяма част от брач-

ните двойки ще изберат 

и режима на съпружеска 

имуществена общност, 

който също има своите 

положителни страни”, до-

бави тя. По думите й като 

цяло новият семеен кодекс 

дава по-прецизна уредба на 

семейните отношения. 

Според нея обаче и 

фактическото съпружеско 

съжителство е трябвало 

да намери място в новата 

уредба. „Приемането на та-

кива норми нямаше по ника-

къв начин да се отрази вър-

ху брака като институция. 

Тя е стабилна, сигурна и 

винаги ще съществува. Ако 

бяхме придали правна зна-

чимост на фактическото 

съпружеско съжителство, 

това щеше да бъде в ин-

терес на партньорите, но 

и преди всичко на децата”, 

добави в заключение тя. 

Димитър Танев, председател на Нотариалната камара на Република България:

Новият семеен кодекс влезе в сила от 1 октомври

Достъпът до личните данни ще 
противодейства на имотните измами

Нотариусите да полу-

чат право на достъп до 

съхраняваните от МВР лич-

ни данни на хората, това 

предвиждат приетите от 

парламентарната комисия 

за вътрешна сигурност и 

обществен ред промени в 

Закона за българските до-

кументи за самоличност 

и в закона за нотариусите 

и нотариалната дейност. 

Подробности за целта на 

този достъп, както и за 

начина, по който ще се осъ-

ществява, представи за в. 

„Строител” председате-

лят на Нотариалната ка-

мара на Република България 

Димитър Танев.

Г-н Танев, каква е цел-
та на тази законодателна 
промяна?

Тази идея беше лансира-

на през миналата година на 

Националната конференция 

за противодействие на из-

мамите с недвижими имо-

ти от Съюза на юристите 

в България и беше подкре-

пена от цялата юридиче-

ска общност у нас. Трябва 

да подчертая, че това не 

се прави заради нотариуси-

те, а заради хората. Целта 

е по този начин да се про-

тиводейства на зачести-

лите напоследък имотни 

измами. Нотариусът ще 

може да провери дали лич-

ната карта не е фалшива 

и да спести години съдеб-

ни дела, разноски и нерви 

на хората. Досега ние не 

носехме отговорност при 

представяне на фалшива 

лична карта. Сега не само 

ще можем, но и ще сме 

длъжни да правим такава 

проверка. Това ще увеличи 

правната сигурност и ка-

чеството на услугите, ко-

ито извършваме. 

Как на практика ще се 
извършват тези справки?

Конкретният техниче-

ски способ ще се реши с 

наредба на МС. Един от ва-

риантите е да се сканират 

изображенията на личните 

карти и да се изпращат за 

проверка. Другият вариант 

е чрез сайта на Камарата 

да се влиза в отделен сър-

вър на МВР и да се проверя-

ва само изгледът на лични-

те карти, като се сравнява 

дали снимката съответ-

ства на имената. 

Може ли запитването 
да става чрез длъжност-
ни лица в МВР?

Имаше такава идея, но 

това е неприемливо за нас, 

тъй като на ден се извърш-

ват хиляди удостоверява-

ния, и за да стане това, 

М В Р  б и 

трябвало 

да направи 

цял отдел. 

То в а  н а 

практика 

би блоки-

рало дос-

тъпа.

Как ще 
се гаран-
тира, че 
н я м а  д а 
има злоу-
потреби с 
лични дан-
ни?

В с я к а 

с п р а в к а 

ще се от-

чита и ще 

се знае кой 

н о т а р и -

ус, в колко 

часа, какви 

проверки е 

правил. Освен това не е 

предвидено това да става 

при всички удостоверява-

ния. Ще се прилага само 

при сделките с недвижими 

имоти и при пълномощни-

те, свързани с тях. 

Тези проверки няма ли 
да забавят работата ви?

Да, ще я забавят и ще 

я затруднят. Но в крайна 

сметка това защитава 

страните, защото, ако 

се открадне една лична 

карта, тя може да се фал-

шифицира и с нея да се 

придобият чужди имоти. 

Никой не е защитен от 

такива злоупотреби. Пак 

повтарям, това е поправ-

ка, която ще е от полза за 

обществото, а не се прави 

заради самите нотариуси. 

Мариана Корчакова

Мариана Корчакова

 
Красимир Димитров, преподавател по 
нотариално право в СУ „Св. Климент 
Охридски”

Проф. Цанка Цанкова, преподавател 
по семейно право в СУ „Св. Климент 
Охридски”

Димитър Танев - председател на Нотариалната камара
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ЕК: „Не” на втора финансова 
криза!

Няколко са основните 

теми, обсъждани тази 

седмица в сърцето на Ев-

ропа, които засягат пряко 

27-те страни - членки на 

Европейския съюз. Първа-

та новина може да се оп-

редели като прекратяване 

„витаминизирането със 

средства”, както се изра-

зиха някои наблюдатели 

в Европейската комисия. 

Първата новината идва 

от Европейската цен-

трална банка, която не 

може вечно да инжектира 

и подпомага различни фи-

нансови проекти. Основ-

ната полемика и главният 

въпрос беше да бъде де-

терминирана разликата 

от инвестициите спрямо 

определени данъци, т.е. 

гарантиране на данъч-

ни облекчения за борсови 

сделки с малки такси и 

възпиране на спекулаци-

ите на финансовите па-

зари. Призивът на ЕК от 

тази седмица е категори-

чен и ясен: „Не” на втора 

финансова криза в Европа!

Председателят на 

Европейската централ-

на банка (ЕЦБ) Жан-Клод 

Трише заяви на брифинг в 

Брюксел, че е против въ-

веждането на данък върху 

фондовите сделки, но в 

Комисията по икономиче-

ски и финансови въпроси 

на ЕК той не аргументи-

ра своята гледна 

точка.

Европейският 

комисар по иконо-

мическите въпро-

си Хоакин Алмуня 

заяви, че намира 

всичко това за „чу-

десна идея”, но съ-

щевременно на-

мира каузата за 

и з к л ю ч и т е л н о 

трудна, и още по 

трудна за изпъл-

нение.

Силната на -

меса на Европейската 

централна банка (ЕЦБ) 

ще приключи своята по-

литика на финансиране 

на „лесни пари” при пове-

чето от проектите на 

ЕК. Това ще доведе до 

засилена отговорност и 

контрол на всички евро-

пейски средства и про-

екти, но банките няма да 

спират финансирането 

на малките и средните 

предприятия в целия ЕС. 

Средствата, отпуснати 

като дългосрочни креди-

ти за инвестиции, особе-

но в строителството, са 

достигнали 77% от иска-

нията, заяви президентът 

на ЕЦБ.

Друга тема, която е 

с особено значение и се 

обсъжда „горещо” в куло-

арите на европейските 

институции в Брюксел, е 

свързана с преговорите 

относно изменението 

на климата. Проблемът 

опира до драстично на-

маляване на вредните 

емисиите до 2020 г.: от 

авиокомпаниите с 10%, 

от плавателните съдове 

до 20% и т.н. Проектът 

обаче все още е далеч от 

единодушно мнение и цен-

трализирано становище.

„Ние трябва да реорга-

низираме тотално секто-

рите на корабоплаването 

и въздухоплаването”, зая-

ви тези дни председате-

лят на Европейската ко-

мисия Жозе Мануел Барозу 

на участниците на конфе-

ренция в Брюксел по отно-

шение на борбата срещу 

глобалното затопляне. 

Темата е особено де-

ликатна за европейските 

морски държави като Гър-

ция, Кипър, Малта и Ита-

лия, които се страхуват 

техните кораби да не бъ-

дат изпратени за скрап.

„Трудно е да се пре-

мести или закрие един 

стоманодобивен завод, 

който изхвърля токсични 

газове, обаче контролира-

нето на авиацията и мор-

ския транспорт е далеч 

по-лесно, ако ЕС наложи 

по-строги правила", заяви 

Барозу.

Представителите на 

27 европейски страни ще 

се опитат да реализират 

обща позиция на ЕС на 

заседание в Банкок, кога-

то преговорите относно 

изменението в глобалния 

климат приключат. Само 

ще спомена, че Европей-

ският съюз контролира 

41% от световния морски 

флот... 

Остава в действие 

единствено решението 

на ЕК от 1 януари 2012 г. 

всички авиокомпании, ко-

ито летят в небето над 

ЕС, да намалят до мини-

мум вредните емисии на 

CO
2
. Това обаче ще доведе 

до известно увеличение 

на самолетните билети и 

летищните такси. 

И нещо любопитно, но 

със здравословен уклон... 

Според данни на Комисия-

та на потребителите към 

ЕС между 50 и 100 милиона 

европейци слушат всеки 

ден музика на принципа 

Walkman ®, включително 

около 10 милиона, предим-

но млади хора, на т.нар. 

добро ниво на твърде 

високи децибели, което 

застрашава значително 

техните слухови функ-

ции...

Росен Алексиев

Кметовете на няколко 

общини от България и Гър-

ция, намиращи се в погра-

ничния район, са обсъдили 

възможността селищата, 

намиращи се по поречие-

то на река Места, да 

разработят общ проект, 

свързан с реката и ней-

ните води. Проектът ще 

има за цел опазването на 

водите, ранното известя-

ване в случай на наводне-

ния, както и възможнос-

тите за по-атрактивно 

използване на водите на 

реката – изграждане на 

вецове, напоителни сис-

теми, на дълбоки сондаж-

ни кладенци по протеже-

нието на реката и др. В 

разработването на проек-

та ще се включат всички 

о б щ и н и  п о 

поречието на 

Места, като 

в о д е щ а  п о 

него ще бъде 

община Ка-

вала. В раз-

говорите са 

засегнати и 

проблемите 

по изгражда-

нето на диги 

и  з а щ и т н и 

съоръжения, 

к о и т о  д а 

предпазват 

ш о с е т а т а 

от високи -

те  прилив -

ни води при 

пролетното 

т о п е н е  н а 

снеговете.

Включваме се в съвместен 
пограничен проект

Тесните връзки на Ка-

марата на строителите в 

България с изявени немски 

строителни специалисти 

и фирми продължават. 

На дневен ред са теми-

те, свързани с правител-

ствената стратегия за 

скоростно изграждане на 

пътища. Г-н Клаус-Дитер 

Щоле, съветник към аген-

ция „Пътна инфраструк-

тура” смята, че пътното 

строителство ще бъде 

основна тема за разиск-

ване и през следващите 

години, защото у нас има 

само 418 км автомаги-

страли от близо 20 хил. 

км пътища. 

Икономическите връз-

ки между строителите 

целят популяризиране и 

представяне на добрите 

практики в сферата на 

строителството и стро-

ителната индустрия. Нем-

ските строителни специ-

алисти имат желание да 

помогнат на нашия бранш 

при прилагането на евро-

пейските юридически раз-

поредби и техническите 

правила и норми в сфера-

та на строителството и 

строителната индустрия. 

България и Германия 

поддържат регулярен об-

мен на опит и информация 

за общите икономически, 

политически и юриди-

чески основи и рамкови 

условия на предприема-

ческата дейност в стро-

ителната индустрия на 

двете страни. 

Според немските спе-

циалисти в строителния 

бранш търсенето на ин-

женерни специалисти ще 

продължи и въпреки криза-

та няма да има безрабо-

тица, заради сериозните 

инфраструктурни проек-

ти, които предстоят на 

страната ни. Изтъкнати 

немски строителни спе-

циалисти като инж. Карл-

Хайнц Йонен, инж. Марко 

Шунеман и инж. Лотар 

Дрюшнер сътрудничат на 

КСБ в сферата на акту-

алното в момента пътно 

строителство. 

Двустранният диалог 

между немски и български 

строителни предприятия 

улеснява външните пред-

приемачи да инвестират в 

България.

КСБ активно си сътрудничи с немски 
строителни специалисти 

Дария Захариева

Гърция трябва да 
върне на ЕК 17,16 
млн. евро

Гърция трябва 

да върне на Евро-

пейската комисия 

17,16 млн.  евро, 

съобщи електрон-

ното издание на 

гръцкия вестник 

„Експрес”. 

Става дума за 

европейски сред-

ства за земедел-

ския сектор, които 

са изхарчени необосновано 

от гръцката държава. 

Комисията съобщи, че 

освен Гърция още 17 стра-

ни ще трябва да върнат в 

европейския бюджет общо 

214,6 млн. евро евросубси-

дии, тъй като или не са се 

съобразили с правилата за 

отпускане на въпросните 

средства, или са приложи-

ли недостатъчен контрол 

на разходите за земеде-

лие.

Жан-Клод 
Трише
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„Тези четири центъ-

ра все по-тясно взаимо-

действат един с друг, 

което отразява и съв-

падението на техните 

възгледи за ситуацията, 

отбелязват авторите 

на изследването. Според 

анализаторите „тясното 

сътрудничество, включи-

телно в регулаторната 

реформа, е единственият 

път за устойчиво и ста-

билно възстановяване на 

финансовата индустрия". 

Самостоятелното пла-

ване не е перспективно, 

подчертават съставите-

лите на класацията. Ре-

корден скок е регистрирал 

китайският Шенжен, кой-

то за пръв път е влязъл в 

групата на финансовите 

центрове, но веднага е 

заел пето място. Шен-

жен заедно с Шанхай, кой-

то е добавил 117 пункта 

и е достигнал десето 

място, са изтласкали от 

десетката Франкфурт 

и Бостън. Рейтингът на 

Москва се е покачил с 99 

пункта до 462 и в момен-

та е на 67-о място. Сред 

десетте водещи центъра 

се е завърнал и Токио, кой-

то въпреки значителните 

икономически трудности 

на Япония остава един 

от водещите, успешно 

работещ в много сфери. 

Според изследователите 

азиатските центрове са 

пострадали в по-малка 

степен, отколкото евро-

пейските и северноамери-

канските от глобалната 

финансова криза. Ръстът 

на рейтинга на повече-

то азиатски центрове 

е свързан и с факта, че 

повечето икономики от 

този регион в момента са 

в по-добро състояние, от-

колкото западните.

Г-20: Нови квоти в МВФ и Световната банка
Лидерите на Г-20 се 

договориха по повечето 

въпроси, които чакаха ре-

шение от питсбъргската 

среща. В комюникето след 

завършване на срещата 

беше фиксирана договоре-

ността за ограничаване на 

бонусите на топмениджъ-

рите на компаниите и пре-

разпределение на квотите 

в световните финансови 

институции в полза на раз-

виващите се страни.

След приключване на 

работата на Г-20, която 

за пръв път беше свикана 

през ноември 2008 г. за 

търсене на изход от раз-

растващата се световна 

икономическа криза, беше 

взето решение, че форма-

тът ще стане основен за 

решаването на въпросите 

на световната икономика. 

„Ние определихме форма-

та на Г-20 като основен 

форум за международно 

икономическо сътрудни-

чество. Учредихме Съвет 

за финансова стабилност 

с участието на водещите 

бързо развиващи се ико-

номики и приветстваме 

неговите усилия за коор-

диниране и мониторинг на 

напредъка в укрепването 

на мерките на финансо-

во регулиране", се казва в 

комюникето. Държавните 

глави от Г-20 постигнаха 

договореност по един от 

най-болезнените икономи-

чески въпроси в периода 

на криза – бонусите на 

топмениджърите на ком-

паниите, чийто размер се 

превърна в един от най-

главните дразнители на 

общественото мнение. 

В комюникето се посочва 

още, че се подкрепят пре-

поръките на комисията за 

финансова стабилност, 

насочени към привежда-

нето на компенсационни-

те плащания в съответ-

ствие със задачите за 

дългосрочна стабилност 

на компаниите. Лидерите 

на Г-20 се договориха за 

преразпределение на кво-

тата на гласове в МВФ и 

Световната банка. „Дого-

ворихме се за съществено 

разширение на правото на 

глас в размер на не по-мал-

ко от 3% за развиващите 

се страни и страните с 

преходна икономика”, се 

казва в документа. Едно-

временно с това Г-20 при-

зова реформираната СБ 

„да играе водеща роля при 

реагирането на проблеми, 

изискващи глобални съгла-

сувани действия, като про-

блемите с промяната на 

климата и продоволстве-

ната сигурност”. 

Лидерите на Г-20 се 

разбраха в Питсбърг за 

рамкова стратегия за си-

лен, устойчив и балансиран 

ръст. „За начало на негово-

то реализиране ние се ан-

гажираме да разработим 

процес, в хода на който би-

хме набелязали цели, бихме 

предложили стратегия за 

постигане на тези цели и 

заедно бихме оценявали на-

предъка."

„Двайсетте" се обръ-

щат в тази връзка към 

МВФ за съдействие при 

анализа за съвместимост 

на вече съществуващи-

те стратегии на нацио-

нални и регионални нива. 

„Заедно ще работим, за 

да направим така, че на-

шата фискална, валутна, 

търговска и структурна 

политика да съответства 

на по-устойчивите и ба-

лансирани траектории 

на ръста”, се отбелязва в 

документа. Освен задви-

жената от лидерите на 

Г-20 „стратегия на ръста” 

за оптимизма на участни-

ците в срещата говори и 

обстоятелството, че от 

2011 г. срещите на „двай-

сете” на високо равнище 

няма да се провеждат два 

пъти годишно, както е 

сега, а само веднъж. През 

2010 г. срещите на Г-20 ще 

бъдат в Канада през юни 

и в Южна Корея през но-

ември. Срещата на Г-20 в  

Питсбърг е третата по-

ред. За пръв път лидери-

те на 20-те най-развити 

държави се срещнаха през 

ноември 2008 г. във Ва-

шингтон, а за втори – тази 

година през април в Лондон. 

Глобалната фи-

нансова криза ве-

роятно ще остави 

дълбоки белези върху 

световната икономи-

ка, предупреди МВФ. 

Предупреждението се 

съдържа в публикува-

ните аналитични час-

ти на полугодишния 

доклад на институци-

ята. МВФ анализира 

причините за световната 

икономическа криза и сред-

ствата за нейното преодо-

ляване. На базата на опита 

от общо 88 банкови кризи 

през последните 40 години 

експертите заключават, че 

последиците за икономика-

та ще са осезаеми години 

наред, а завръщането към 

предкризисните нива на 

просперитет ще е по-труд-

но от очаквано.

„Банковите кризи имат 

дългосрочно отражение 

върху нивото на произ-

водството, въпреки че 

растежът обикновено се 

възстановява”, казва Петя 

Коева-Брукс, една от ав-

торките на доклада. „На-

шият анализ на 88 банко-

ви кризи през последните 

40 години показва, че дори 

седем години след кризата 

нивото на производство е 

с около 10 на сто под сред-

ното преди кризата. Има 

значителни вариации в 

обема на производството 

след кризите в различните 

държави, но тази стойност 

е валидна както за разви-

тите, така и за развива-

щите се икономики”, заяви 

икономистката по време 

на пресконференция за до-

клада. 

Упоритият нега-

тивен ефект от бан-

ковите кризи се дължи 

на намаляването на 

икономическото про-

изводство в началото 

на всяка криза, а след 

това - на отслабване-

то на инвестициите 

и на общата безрабо-

тица. Държавни по-

мощи, и то в големи 

обеми, и финансови рефор-

ми, е отговорът на МВФ. В 

доклада на институцията 

се изтъква, че динамиката 

на посткризисните нива на 

производство е трудна за 

предвиждане, но „фактите 

показват, че икономики, ко-

ито са прибегнали до мак-

роикономически стимули 

веднага след започването 

на криза, имат по-малки за-

губи на производство”, се 

казва в доклада. МВФ, кой-

то има 186 държави членки, 

апелира за ускоряване на 

реформите с цел баланси-

ране на загубите от нама-

ляващия БВП. 

МВФ: Затегнете коланите
Международният валутен фонд предупреждава, че световният 

икономически растеж може да остане потиснат в 

продължение на още седем години 

Финансовите центрове се 
изместват в Азия

НЕСТАНДАРТНО

Тази нестандартна двойна 
къща струва цели 1,85 млн. 
долара. Тя е „вградена” в 
пясъчна дюна, създадена 
от урагана Дора през 
1964 г. Самата къща е 
разделена на две еднакви 
части с площ 70 кв. м и 
има вградена мебелировка. 
Не може да се пропусне 
да се споменат нейните 
екологични предимства – 
енергийна ефективност 
и естествен контрол на 
топлообмена.

Представително 

изследване е 

определило рейтинга 

на 75-те финансови 

световни центъра. 

Лондон заема първо 

място в класацията, 

изпреварвайки с 16 

пункта Ню Йорк. 

И европейските, 

и северно-

американските 

финансови центрове 

продължават 

убедително да водят 

във финансовия 

свят, но азиатските 

финансови центрове ги 

догонват много бързо 

– Хонконг и Сингапур 

демонстрират 

стабилна 

конкурентоспособност 

за последните години. 

За изминалата половин 

година разликата 

между тези двойки се е 

свила с 81 пункта до 45
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Стартира процедура за големите 
в строителния бизнес

Столичната общи-

на започна процедурата 

по избор на проектант 

и строител на завода 

за отпадъци край с. Яна. 

Обявата за обществена-

та поръчка е публикувана 

на сайта на официалния 

вестник на Европейския 

съюз. В конкурса могат 

да участват фирми или 

консорциуми с оборот от 

поне 200 млн. лв. за всяка 

от последните три го-

дини. През този период 

компаниите трябва да са 

регистрирали печалба. 

Желаещите да строят 

завода трябва да са про-

ектирали и изградили поне 

едно подобно съоръжение 

с  капацитет 200 хил . 

тона годишно в периода 

2004-2009 г. или две с ка-

пацитет по 100 хил. тона 

смет.

Гаранцията за участие 

в поръчката е 100 хил. лв., 

а документи за участие 

се купуват до 16 ноември. 

Кандидатите трябва да 

подадат офертите си до 

26 ноември, а критериите 

за оценка са оперативни-

те разходи и предложена-

та цена.

Общината трябва да 

обяви обществена поръчка 

и за проектиране и строи-

телство на инсталацията 

за компостиране на храни-

телни и зелени отпадъци, 

която ще се намира на 

площадката „Хан Богров”, 

както и за изграждане на 

депо за боклук край с. Яна. 

Ще бъде отворена и про-

цедура за избор на стро-

ителен надзор по изграж-

дането на съоръженията.

Цялата интегрирана 

система за третиране 

на отпадъците на София 

ще струва 183 млн. евро. 

Част от средствата ще 

бъдат отпуснати по ОП 

„Околна среда”, а остана-

лите ще бъдат осигурени 

от общината и правител-

ството. Очаква се сис-

темата да заработи две 

години след подписването 

на договорите за строи-

телство.

Русия показва 

върхови постижения 

на панаира

Своите най-нови разработки и високотехнологич-

ни продукти показват на Международния технически 

панаир водещи руски организации и предприятия. На-

учноизследователски институти, промишлени и ино-

вационни компании демонстрират върхови открития 

в областта на медицината, информатиката, строи-

телството, нано- и биотехнологиите, системите за 

безопасност и други области. Уникалната изложба е 

подготвена от Министерството на образованието 

и науката на Русия със съдействието на посолство-

то и търговското представителство на страната в 

София. Сред участниците в експозицията са Феде-

ралната агенция за наука и иновации, мощни компании 

като „Алфамед”, произвеждаща уреди за компютърна 

диагностика на здравето, „Базистрой” (топлоизолира-

щи строителни материали), „Компомаш” (екологично 

чист транспорт), „Лазер експорт” (лазери за научни 

изследвания, за контролни и измервателни прибори), 

„Традиция” (информационни и управленски технологии, 

системи за комплексна безопасност), прокатен завод 

„Алюком” и други. 

В Пловдив пристигна и многобройна делегация от 

представители на фирми, организации, министерства 

и ведомства. Това е знак, че руският бизнес проявява 

сериозен интерес към България. Възможностите за съв-

местни проекти и инвестиции на наши и руски пред-

приятия бяха акцент и в Деня на Руската федерация на 

есенния панаир.

Започва строителството 

на бизнес парк в столичния 

квартал „Слатина”

Проектът предвижда изграждането на 36 хил. кв. 

метра офиси и паркинги, като брутната отдаваема 

площ е 24 хил. кв. м. Бизнес паркът ще бъде построен 

в района на бившия завод „Електроника” в столичния 

квартал „Слатина”. 

Строителството на първия етап по план трябва да 

приключи за 24 месеца.

Инвеститор е израелската компания BSR Sofia, коя-

то ще вложи в проекта около 20 млн. евро. Проектът се 

финансира със заем от Уникредит Булбанк и собствени 

средства.

Миналата година стана известно, че израелската 

BSR Europe е подписала споразумение със свои парт-

ньорски компании за покупката на терен в София на 

стойност 36,3 млн. долара, върху който планира да из-

гради мащабен мултифункционален комплекс.

Преди година компанията започна строителството 

на комплекс с жилища и офиси във Варна, обявен като 

Varna One.

Над 1985 фирми от 44 

държави – 787 български и 

1198 чуждестранни, участ-

ват на 65-ия Междунаро-

ден технически панаир 

т.г. Унгарски фирми тър-

сят български партньори 

в областта на инвестици-

ите, енергетиката, сред-

ните и малките предпри-

ятия, в разработването 

на европейски проекти. 

Засилено е присъствието 

на фирмите в сферата на 

инфраструктура, логис-

тика, опазване на околна-

та среда. Унгария, която е 

официален партньор на из-

ложението, е на 9-о място 

по инвестиции в България 

с 900-950 млн. евро през 

последните две години и 

стокообмен от 900 млн. 

евро за 2008 г.

„Стройтех” традици-

онно e от най-големите 

изложби на панаира. Основ-

ните експозиции са свър-

зани със строителни ма-

териали, готови 

елементи, сгло-

бяеми построй-

ки, инструменти, 

земекопна и зе-

меобработваща 

техника,  път-

ностроителни 

машини, техника 

и механизация, 

услуги. Партньор 

на специализи-

рания форум е 

Б ъ л г а р с к а т а 

асоциация за из-

олации в строи-

телството.

Сред други-

те  салони  на 

изложението са 

„Акватех” - технологии 

и управление на водите, 

„Елтех” - електроника и 

електротехника, „Енеко” 

- енергетика и екология, 

„Машиностроене”, „Химия” 

и др.

На панаира се предста-

вят повече от 20 итали-

ански фирми, организирани 

от Италианския инсти-

тут за външна търговия. 

През първите шест месе-

ца на 2009 г. търговията 

между двете страни се е 

свила с 30% до 1,2 млрд. 

евро от 1,7 млрд. през съ-

щия период на миналата 

година.

Официалната експози-

ция на Руската федерация 

е в палата 11. Най-нови 

разработки и високотех-

нологични продукти показ-

ват 29 предприятия. 

Панаирното градче в 

Пловдив е от най-големи-

те в Югоизточна Европа 

на 352 хил. кв. м със 17 

палати, обща изложбена 

площ 159 100 кв. м, от кои-

то 64 500 кв. м покрита, и 

конгресен център с 8 зали.

Техническият панаир в Пловдив 
предлага иновации за нашия бранш

80 чуждестранни ком-

пании проявяват интерес 

за изграждането на от-

сечката между Цариброд 

и българската граница от 

коридор 10. До края на го-

дината се очаква да бъде  

подписан договор с фирма-

та  изпълнител, а работа-

та по проекта, част от 

която е отсечката, трябва 

да започне от януари 2010 г. 

Между кандидатите са из-

вестни фирми от Испания, 

Австрия, Гърция, Хърватия 

и Словения. Преди седми-

ца ЕБВР отпусна заем на 

сръбското правителство 

от 150 млн. евро за изграж-

дането на цялостната от-

сечка до българската гра-

ница от Ниш през Пирот и 

Цариброд. Сърбия се надява 

да завърши до 2012 г. из-

граждането на отсечката 

до българската граница. 

Според предварителни-

те преценки стойността 

на магистралата, която 

трябва да се изгради меж-

ду Ниш и Цариброд, възлиза 

на 795 млн. евро. Сръбският 

министър на транспорта и 

инфраструктурата Милу-

тин Мърконич заяви убеде-

ността си, че световната 

финансова криза няма да по-

влияе върху строителните 

работи по коридор 10, чрез 

които Сърбия иска да запа-

зи важното си транспорт-

но значение на Балканите. 

За Сърбия изграждането на 

Дунав мост-2 между Видин 

и Калафат се конкурира с 

нейния проект, поради кое-

то Белград бърза с изграж-

дането на своя участък от 

коридор 10. Заедно с това 

трябва бързо да се изгради 

и южната отсечка по про-

екта до македонската гра-

ница, за която има намере-

но финансиране от гръцкия 

инвестиционен фонд „Хеле-

ник план”.

Изграждане на магистрали вече  
и към българската граница

Георги Стоянов

Дария Илиева
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В концерта ще се включат и Nightmares on Wax

Британската соул 

звезда Алис Ръсел ще 

гостува в България на 24 

октомври в зала „Универ-

сиада”. Сравнявана с Ейми 

Уайнхаус, тя не крие, че 

музикалното й развитие 

е повлияно от Ева Каси-

ди, Стиви Уондър, Арета 

Франклин и Джил Скот. 

Стилът й  преминава 

от блус и меланхоличен 

соул, през фънк до гос-

пъл и джаз. Работила е с 

различни артисти като 

Massive Attack, The Roots, 

Mr. Scruff и много други, 

но големият й удар е ней-

ното изпълнение на хито-

вата „Seven Nation Army” 

на White Stripes, което 

прави с Nostalgia 77.

Другите гости на 

в е ч е р т а  щ е  б ъ д а т 

Nightmares on Wax – имен-

но соул музиката е тях-

ната скрита сила, която 

се долавя под синтетич-

ните звуци. Основате-

лят на групата е Джордж 

Евелин, известен още и 

като DJ Ease, чиито про-

дукции са сред първите, 

издадени от световния 

лейбъл Warp Records. Той 

започва музикалната си 

кариера с изключителен 

интерес към хип-хопа още 

в далечната 1991 г. Жела-

нието му да създаде голя-

ма формация се превръща 

в реалност и изпълнени-

ето на музика на живо 

става неразделна част 

от Nightmares on Wax.

Соул дивата Алис 
Ръсел идва в България

Няма шанс за любовта
Коко преди Шанел

Механично пиано
КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Чавдар Гюзелев 

е един от онези уни-

версални артисти, 

които умело поддър-

жат баланса между 

класическа традици-

онна култура и съвре-

менна визия. Новата 

му серия от рисунки с 

пастел „Няма шанс за 

любовта” представя 

самотни, отнесени 

персонажи,  които 

обитават странен 

геометричен свят с 

безразборно разпи-

лени правоъгълници, 

кълба и неземна рас-

тителност. Всички 

те изглеждат като загу-

бени герои в един разказ 

за любовта, чийто край 

невинаги е щастлив. Екс-

позицията може да бъде 

видяна в галерия „Върхове” 

до 15 октомври. 

Илюстратор, сцено-

граф, фотограф и графичен 

дизайнер, Чавдар Гюзелев е 

роден през 1961 г. в София. 

Завършил е Художествена-

та академия, специалност 

„Илюстрация”. Работи в 

областта на графичния 

дизайн. Сътрудничил е 

на списания като Vogue, 

Vanity Fair, Max и др. Зани-

мава се с илюстрация и 

оформление на книги и пе-

риодични издания, като сп. 

„Християнство и култура”, 

в. „Гласове”, сп. „Джентъл-

мен” и др. 

Коко Шанел е една от 

най-легендарните дизай-

нерки на XX век. Нейният 

път към успеха въобще не 

е лек, защото в началото 

тя е просто кабаретна 

певица със слаб глас, ко-

ято пее пред подпийнали 

войници; скромна шивачка, 

която прави подгъви в зад-

ната стая на провинциал-

на шивачница; млада кльо-

щава куртизанка, на която 

богатият Етиен Балсан 

предлага безопасен живот 

сред абсолютни безделни-

ци. Въпреки липсата на 

каквито и да са предпос-

тавки обаче Коко се пре-

връща в дизайнер, който 

олицетворява съвремен-

ната жена и се превръща 

във вечен символ на успех, 

свобода и стил. „Впечатли 

ме фактът, че тя сама се 

е изградила като личност. 

Тази жена от провинция-

та в сърцето на Франция 

е бедна и необразована, 

но е надарена с изключи-

телен характер и съдбата 

й е да изпревари времето 

си”, казва режисьорката 

Ан Фонтен. 

Тежката задача да съз-

даде костюмите за този 

период се пада на Катрин 

Летерие, носител на „Се-

зар” през 2000  и 2004 г. 

Ключов елемент в дизайна 

е да се покаже въздейст-

вието, оформило стила 

на Шанел. „В модата все-

ки дизайнер си има свои 

линия, цвят и материали. 

Шанел се по-

знава веднага. 

Карл  Л агер -

фелд адаптира 

нейния стил 

към бъдеще-

то, а аз напра-

вих същото, 

но към мина-

лото. Стилът 

на Шанел се 

отличава по 

кройката, по 

е л а с т и ч н а -

та матери я 

и по съвърше-

ната си  из -

чистеност”, 

споделя тя. 

Мартин Динчев

Първи ят роман  на 

големия американски пи-

сател Кърт Вонегът – 

„Американско пиано”, е 

публикуван през 1952 г. 

Книгата е преиздадена 

през 1954 г. под новото 

име „Утопия 14”, но след 

това авторът и издате-

лите се връщат към пър-

воначалното заглавие. 

„Механично  пиано ” 

е роман антиутопия за 

механизирания свят на 

бъдещето и разделени-

ето на обществото. На 

власт са малка група оли-

гарси, които обаче не са 

капиталисти, а инженери 

и мениджъри. Машините 

са достигнали своя три-

умф, измествайки напълно 

вече безполезните работ-

ници и тоталната меха-

низация води до конфликт 

между двете класи. 

Със солидна доза че-

рен хумор и ирония Воне-

гът разказва историята 

на инженера Пол Протей, 

който не иска да живее 

в свят, в който хората 

са просто допълнение. 

Въпреки че се изкачва по 

стълбицата на успеха – 

перфектна съпруга, добра 

позиция в завода „Илион” 

и голямо повишение, Пол 

е обзет от съмнения за 

състоянието на обще-

ството. Присъединява се 

към революционна органи-

зация, бореща се против 

машините, но и той, и съ-

мишлениците му скоро се 

убеждават, че бунтът е 

безсмислен. Пол осъзна-

ва, че в действителност 

целта им е била да дадат 

надежда на човечество-

то, а не да разбунтуват 

обществото...

Големият проблем в 

романа е, че с напредва-

нето на технологиите 

хората стават безпо-

лезни. Те имат всичко 

необходимо, но въпреки 

социалната сигурност са 

нещастни и се чувстват 

ненужни. 
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Bulgarian Trade Unions work in favor 
of both sides

Are there any moments 
during these 20 years of 
h istory  that  you could 
define as “crucial” for the 
whole sector?

O. Dimov: The transition 

f rom p lanned  economy 

to  almost  100% pr i vate 

property in the construction 

sector is the most serious 

moment. The process of 

denationalization was very 

diff icult .  We accepted i t 

with enthusiasm. We had a 

seminar in Germany where 

the process of  creat ion 

o f  w o r k e r s - m a n a g e r s 

compan ies  has  passed 

and Germans told us that 

there was pract ically no 

successful such company 

because you cannot be on 

the one hand worker and on 

the other – owner. A lot of 

people were disappointed 

with the privatization.

Y. Niklenov: The stages, 

one might say, are three – 

denationalization, boom in 

construction, which came in 

after that and made people 

feel safe as there was a lot 

of work and remunerations 

were high. The third crucial 

m o m e n t  i s  t h e  c r i s i s 

which hit hard our sector. 

Construction actually is a 

barometer for the gross 

domestic product as well as 

for the economic revival of 

every country. If there are 

construction works, things 

are going well.

At the already traditional 

forum organ ized by the 

R o a d  I n f r a s t r u c t u r e 

national agency, University 

o f  A rc h i t e c t u re ,  C i v i l 

Engineering and Geodesy, 

Bu lga r ian  Const ruc t i on 

Chamber and the branch 

c h a m b e r  “ R o ad s ”  wa s 

p re s e n t e d  t h e  s y s t e m 

for management of road 

pavements which has been 

functioning for more than 10 

years in Austria.

For the second year in 

succession Bulgarian and 

international construction 

experts discuss the quality 

o f  road pavements  and 

t e c h n o l o g i e s  i n  r o a d 

rehabilitation.

The leading European 

expert Prof. Johann Litzka 

f rom V ienna  Un i ve rs i t y 

o f  Technolog y  was  the 

ma in  guest  lec tu re r  a t 

the conference. His two 

lectures were on themes: 

“ Int roduct ion,  collect ion 

and evaluation of data for 

the  cond i t ion  o f  roads, 

evaluat ion  for  the  road 

condition on the collected 

da t a ”  and  “Sys t emat i c 

maintenance of roads”.

The system for management of road 
pavements is not utopia
The forum in Nesebar discussed the European experience in road 

maintenance in our country

Mr.  Zh ivkov, 
what is the town of 
Montana for you? 
Is it the town that 
you govern for the 
third mandate, or 
something more?

Montana is my 

birthplace. Three 

generations of my 

family before me 

w e re  b o r n  a n d 

l ived in i t .  I  feel 

myself as a native 

o f  M o n t a n a .  I 

like my town as I like my 

children. My childhood and 

my conscious years have 

so far passed in Montana. 

I graduated “History” from 

Veliko Turnovo University and 

returned to Montana. I have 

been a teacher, a school 

headmaster and director of 

the Regional educational 

inspectorate. 

I  h ave  been 

mayo r  s i n ce 

1999. From the 

f i rst  moment 

up to now my 

main  care is 

t h e  t ow n  t o 

become more 

beau t i f u l,  t o 

be a preferred 

place for the 

young people 

to  stay  in  i t , 

not to abandon 

the town; and, 

o f  c o u r s e , 

t o  c r e a t e 

conditions for 

them to  fee l 

c o m fo r t a b l e 

and safe in it.

I t  makes impression 
that  you  speak  o f  the 
streets and districts not 
only with their  offic ial 

n a m e s  b u t  w i t h  t h e 
names familiar to the old 
residents. You say what 
has been done in Barcelon 
m ah a l a ,  i n  B o d u r s k a 
mahala and others. How 
do you know them?

The memory for the old 

districts and neighborhoods 

is very strong. People still 

l i ve  w i th  the  memor ies 

of their vi llages, of what 

t h e y  found  when  t h e y 

f irst came to town. Here 

the connections between 

people are not yet broken 

and the  old  names are 

n o t  o b l i t e r a t e d  f r o m 

memory.  They use i t  in 

everyday speech and I have 

remembered them since I 

was a boy. “Mladost” 3 or 

4 does not say anything 

before Barcelon mahala….

when you say it people know 

what street or neighborhood 

you are speaking about.

For Stroitel newspaper - the mayor of Montana Zlatko Zhivkov

Construction is directed to sites with 
state or European financing

Notaries to get access 

to personal data kept by 

the Min ist ry  of  Inter ior, 

provide the accepted by the 

parliamentary commission for 

inner safety and public order 

amendments to the Law for 

the Bulgarian identification 

documents. Details on the 

purpose of this access as 

well as on the way it should 

be  execu ted  p resented 

to Stroitel newspaper the 

Chairman of the Notary 

Chamber of the Republic of 

Bulgaria Dimitar Tanev.

Mr. Tanev, what is the 
purpose of this legislation 
amendment?

This idea was launched 

last year at the National 

conference for counteracting 

fraud with real estate by the 

Union of Jurists in Bulgaria 

and was supported by the 

whole society of jurists in our 

country. I have to underline 

that this is not done for the 

notaries but for the people. 

The aim is in this way to 

counteract the multiplied 

recently real estate fraud. The 

notary could check whether 

the personal identity card is 

false and to save years of 

court proceedings, expenses 

and people’s nerves. We 

did not bear responsibility 

so far for presenting a false 

personal identity card. Now 

we not only can but we have 

to make such check. That 

will increase the legal safety 

and the quality of services we 

provide.

Dimitar Tanev, Chairman of the Notary 

Chamber of the Republic of Bulgaria:

Access to personal data will 

counteract property fraud

A secondary road passes 

through a “tunnel” of bent 

over tree branches….You are 

travelling without expecting 

anything. You are climbing up 

a slope, it is boring because 

the road does not promise 

any surprises – either good 

or bad. The car’s motor is 

humming monotonous ly  

strengthening the effect of 

the boring travel… But just 

when you climb the slope – 

you can see what you have 

never expected. Paradise 

lost!

Kostenets – 
paradise lost!
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Петър Донкин

Второкласен път, ми-

наващ през „тунел” от 

надвесили се клони на дър-

вета... Пътувате и не оч-

аквате нищо. Изкачвате 

наклон. Почти ви е скучно, 

защото пътят не пред-

вещава никакви изненади 

- било то приятни, или не-

приятни. Двигателят на 

колата бръмчи монотонно 

и подсилва ефекта на ску-

ката от пътя... Но точно 

когато изкачите наклона 

- виждате това, което ни-

кога не сте очаквали.

Изгубеният рай! 

Той се появява толкова 

неочаквано, че се стъпис-

вате и рефлективно вди-

гате крак от газта, за 

да натиснете 

спирачките. 

Пред вас се 

изправя Рила 

планина с ця-

лото си пищно 

великолепие. 

Картината е 

внушителна 

и се гледа с 

широко отво-

рена уста, от 

която съвсем 

непринудено 

и з ли з а  въ з -

клицанието: 

Уааа !  Очите 

ви не могат да 

поберат цяла-

та панорама 

от планински 

върхове. Пла-

нината се е разгърнала по 

целия видим хоризонт. Ос-

три скалисти върхове се 

преливат в меко заоблени 

хребети. Всичко все още 

е оцветено в буйно зеле-

но - експлозия от всички 

зелени нюанси на ранната 

есен, на места с леки щри-

хи от жълто по листата. 

Небето е копринено неж-

но, сякаш е нарисувано от 

великия руски живописец 

Исаак Левитан - тук-там 

плуват тромави бели обла-

ци... А слънцето грее като 

усмивка на дете.

Питате се: „Къде по-

паднах?! В рая ли?!”

Да, може и така да се 

каже. Но няма да бъде ге-

ографски точно. Затова 

уточнявам - попаднали 

сте в Костенец, в из-

губения рай! Той е някак 

настрани от главните 

туристически трасета 

- Боровец, Банско, Пампо-

рово... Но точно това го 

прави по-малко комерсиа-

лен и повече автентичен. 

Въздухът е чист, омаен, 

с дъх на букова шума, на 

зелена трева, и на нещо, 

на което мирише само ут-

ринната роса... Тишината 

се нарушава само от тън-

кото жужене на пчелите 

и мушиците, от лекото 

подрънкване на звънци-

те, вързани на овцете от 

стадото, което кротко 

пасе горе, по ливадите... 

Това е Костенец - изгу-

беният рай, който винаги 

сте търсили. Сега, когато 

вече сте го открили, ще 

разберете, че раят не е 

място, а усещане. Усеща-

не, че сте близо до Божи-

ята съвършена любов. За-

щото Костенец е място, 

което Бог е сътворил с 

много обич. Тя се разкри-

ва в търпението, с което 

Той е изваял всеки детайл 

от пейзажа - всяка тре-

вичка, всяко листо, всяко 

клонче, всеки звук, всеки 

цвят. Всяка утрин, която 

се събужда срамежливо. И 

всяка вечер, която залязва 

мълчаливо...

Един от шедьоврите 

на природата, превърнал 

се в символ на Костенец, 

е Костенският водопад. 

Той се намира в една от 

най-дълбоките гънки на 

планината - там, където 

река Чавча като с острие 

на нож е прорязала камен-

ните грамади на дефиле-

то. Водите му се хвърлят 

с красив полет от 7 - 8 

метра височина, за да се 

разбият с грохотно ехо на 

хиляди сребристи капчици, 

които, окрилени от вятъ-

ра, се носят във въздуха 

с блясъка на слънчевите 

лъчи, отразили се в тях. 

Неповторимата красота 

на Костенския водопад е 

била достойна и за перото 

на самия Иван Вазов, кой-

то го възпява 

със стихове в 

„Какво пее пла-

нината” и „Кос-

тенец – пътни 

бележки”. 

Но Косте-

нец не е само 

красива  при-

рода, той е и 

древна исто-

рия. Вековните 

костенски гори 

и богатият жи-

вотински свят 

в тях, буйната 

река Чавча, зе-

лените морави 

и топлият ми-

нерален извор 

са били привле-

кателни още за първо-

битния човек... Но сигурни 

следи от праисторическо 

селище в Костенец са от-

крити едва от желязната 

епоха. 

До селото - в Желав-

кина могила, са намере-

ни няколко железни копия 

и стрели. Обитаването 

на костенското землище 

през бронзовия и железния 

период се потвърждава и 

от наличните в него гроб-

ни могили от 1300 - 1100 

г. пр.н.е. Но най-добре 

запазени са останките 

от късноримския и ранно-

византийския Костенец, 

датиращи от края на V и 

началото на VI в. от н.е., 

намиращи се на височина-

та над селото, известна 

под наименованието Горна 

черква. Тук и до днес личат 

основите на крепостна 

стена и трикорабна бази-

лика. За нея в дописка от 

1882 г. четем, че на хълма 

над селото имало стара 

развалена черква с наз-

вание „Успение Пресвятия 

Богородица” и кръстат ка-

мък с надпис 1253 г. Пред-

полага се, че Костенска-

та базилика е била голяма 

култова сграда. Цялата 

дължина на постройката 

е достигала 27 м, а об-

щата ширина и на трите 

кораба е била над 13 м. По 

своя общ план базиликата 

се причислява към т.нар. 

латински тип, характе-

рен за Юстиниановата 

епоха. Около базиликата 

е имало солидна стена - 

кале. Крепостта е била 

много дълга. Източна-

та и южната й страна 

имали форма на кръг, а 

стените й откъм за-

падната и северната 

страна били разпо-

ложени на успоредни 

линии. Именно това 

кале спряло настъпле-

нието на османците в 

района. 

През 1372 г. много-

бройна османска ар-

мия, начело с Балабан 

паша, обсажда кре-

постта на Горна черк-

ва. Легендите разказ-

ват как защитниците 

на калето, осигурени 

с храна и вода, в про-

дължение на няколко дни 

оказвали упорита съпро-

тива. Тогава османците 

прибегнали до хитрост. 

Три дни хранели едно мага-

ре, без да му дават да пие 

вода. После го пуснали над 

градището. Зажаднялото 

животно започнало да бие 

с крак по земята на това 

място, където минавали 

водопроводните тръби. 

Османците прекъснали 

водоснабдяването, а кос-

тенчани били принудени 

да излязат от крепостта 

и да се бият открито с 

тях. Битката била изгу-

бена, а калето разрушено 

до основи. 

В годините непосред-

ствено след падането на 

България под османско 

владичество в Костенец 

се ражда една от най-за-

бележителните личности 

на българската литера-

тура и книжовност - Кон-

стантин Костенечки, 

който живее и твори в съ-

седна славянска Сърбия по 

покана на сръбския деспот 

Стефан Лазаревич. Кос-

тенечки допринася много 

за развитието на знаме-

нитата южнославянска 

Ресавска книжовна школа, 

съхранила и продължила 

литературното дело на 

Евтимий Търновски...

Костенец има още 

толкова много история - 

построената през 1900 

г. кибритена фабрика, 

единствената на Балка-

ните; гостувания на цар 

Фердинанд; сбирки в ку-

рорт Костенец на лите-

ратурния кръг „Мисъл”, 

в които участват Пен-

чо Славейков, 

д -р  Кръстев,  

П .  Яворов,  П . 

Тодоров, К. Хри-

стов, Ст. Ми-

хайловски...

...Да избро-

явам ли още?! 

Или вече сте 

ра збра ли,  че 

раят не е изгу-

бен. Той е тол-

кова близо до 

вас - на един 

Костенец раз-

стояние. И ви 

очаква  да  го 

откриете, да го 

преоткриете, 

да го преживе-

ете, да намери-

те прошка и утеха, любов 

и тишина.

Нужно ви е много малко 

- едно завъртане на ключа 

на колата, пълен резерво-

ар, очи и сърце! 

Костенец - изгубеният рай! 



Отборът на 

„Реал” (Мадрид) 

постигна класи-

ческа победа над 

френския „Олим-

пик” (Марсилия) в 

мач от група „С” 

на Шампионската 

лига. Възпитаници-

те на Мануел Пеле-

грини нямаха никак-

ви проблеми срещу 

своя съперник и с 

лекота успяха да отбележат три 

безответни гола. 

Новите попълнения на „крал-

ския клуб” Кристиано Роналдо и 

Рикардо Кака реализираха трите 

попадения, като португалецът се 

отчете с два гола. Именно бив-

шият футболист на „Манчестър 

Юнайтед” откри за своя тим в 58-

ата минута на двубоя. Роналдо бе 

изведен добре след дълъг пас на 

Пепе и след като напредна в нака-

зателното поле, нямаше проблем 

да пусне топката покрай вратаря 

Стив Манданда. Само две минути 

по-късно бе решено всичко в мача. 

Домакините стигнаха до дузпа, 

като отново Роналдо бе в осно-

вата на опасността пред врата-

та на гостите. Португалецът бе 

фаулиран от Сюлеймани Диавара, 

който за действията си получи 

втори жълт картон и съответно 

червен. Дузпата 

бе изпълнена от 

Кака, който не 

сгреши за 2:0. 

В 64-тата 

минута Роналдо 

увенча добрата 

си игра с нов 

гол в мрежата 

на  „Олимпик ” 

(Марсилия) след 

прекрасно двой-

но подаване с 

френския национал Карим Бензе-

ма. Няколко минути по-късно обаче 

Кристиано Роналдо получи травма 

в десния глезен и трябваше при-

нудително да напусне терена. В 

другия мач от групата соченият 

за абсолютен аутсайдер тим на 

„Цюрих” постигна минимална по-

беда над „Милан” и по този начин 

поднесе най-голямата изненада в 

турнира до този момент. Швей-

царският тим се наложи с 1:0 на 

„Сан Сиро” след попадение на Тихи-

нен още в 10-ата минута на мача. 

„Реал” (Мадрид) води в класиране-

то с пълен актив от точки – 6, 

следват тимовете на „Милан” и 

„Цюрих” с по три точки и на по-

следното четвърто място е от-

борът на „Олимпик” (Марсилия) без 

спечелена точка след изиграване-

то на два 

мача. 

„Байерн” (Мюнхен) и „Ювентус” 

не успяха да се победят, завърш-

вайки наравно 0:0 в двубоя си от 

група „А” на Шампионската лига. 

В другия мач от същата група 

френският Бордо успя да излъже 

състава на Макаби Хайфа с мини-

малното 1:0.

 „Манчестър” (Юнайтед) пък 

постигна втора победа от нача-

лото на тазгодишното издание 

на Шампионската лига. „Черве-

ните дяволи” постигнаха победа 

с 2:1 срещу „Волфсбург” в мач от 

група „В”. Българският нападател 

Димитър Бербатов бе оставен 

първоначално от мениджъра сър 

Алекс Фъргюсън на резервната 

скамейка, но в 20-ата минута 

се появи на мястото на Майкъл 

Оуен, който получи отново кон-

тузия. В другия мач от групата 

ЦСКА (Москва) постигна първа 

победа в тазгодишното изда-

ние на Шампионската лига, след 

като надделя с 2:1 при домакин-

ството си над турския шампион 

„Бешикташ”.

 „Челси” победи с минимално-

то 1:0 при гостуването си „Апоел” 

(Никозия) в мач от група D на Шам-

пионската лига, а „Порто”надделя 

с 2:0 срещу „Атлетико”(М) в дру-

гия мач от групата.
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Страницата подготви Теодор Николов

Бившата номер 1 в света 

Мария Шарапова продължава 

доброто си представяне на 

турнира „Пан Пасифик Оупън” 

в Токио с награден фонд 2 млн. 

долара. Рускинята се класи-

ра за четвъртфиналите след 

успех с 2:6, 6:2, 6:2 над съна-

родничката си Алиса Клейба-

нова. Намиращата се на 25-о 

място в световната ранглис-

та Шарапова допусна доста 

грешки в първия сет и логично 

го изгуби. След консултация 

с треньора си Майкъл Джойс 

носителката на 

три титли от Го-

лемия шлем пока-

за съвсем различ-

но лице в другите 

два сета и в край-

на сметка стигна 

до победата.

П о с т а в е н а -

та под номер 7 

в схемата Йеле-

на Янкович също 

продължава напред в турнира, 

след като съперничката й Еле-

на Веснина (Русия) се отказа 

заради болки в бедрото при из-

оставане с 1:6, 0:3. 

 Третия кръг преодоля още 

и 14-ата поставена - Марион 

Бартоли, която надделя в три 

сета 4:6, 6:2, 7:5 над Анаста-

сия Павлюченкова. След много 

пробиви и оспорвана битка по-

лякинята Агниешка Радванска 

се справи с квалификантката 

Андреа Петкович с 6:4, 3:6, 6:3 

след 2 часа и 11 минути.

Шарапова на 
четвъртфинал

„Реал” триумфира, „Милан” губи
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Наш модел открива 
ревю в Лондон 

Моделът на  аген-

ция „Визаж” Християна 

Вучева взе участие в 

Седмицата на модата 

в Лондон. 18-годишната 

красавица откри ревюто 

на корейската дизайнер-

ка Eun Jeong. 

Младата българка 

попадна и в селекцията 

на световно призната-

та дизайнерка Caroline 

Charles. А екстравагант-

ният коафьор Charlie le 

Mindu, чиито клиенти 

са поп икони като Лейди 

Гага и списания от ранга 

на Vouge и Marie Claire, 

остана очарован от кра-

сотата й. 

П о  в р еме  н а 

работата си за 

лондонската аген-

ци я  F i r s t  Mode l 

Management  Хрис-

т и я н а  н а п р ави 

стилна фотосесия 

за списание ОК!, 

а  като лице на 

ICE models (Milan) 

снима за италиан-

ското издание Mia 

magazine.

Християна Ву-

чева е едно от най-

успешните  от -

крития на Visages 

през последните 

години. Звездата й изгря 

на конкурса Elite model 

look - Bulgaria 2007, кога-

то тя спечели правото 

да представя страната 

ни на световния финал 

в Прага. Следват сесии 

за Cosmopolitan, MODA, 

Joy, Story, Капитал Light, 

„Анна” и „Максимум”. Кра-

савицата дефилира на 

ревютата на Ermanno 

Scervino, Escada, VJC, La 

Perla и други световни 

и български марки. През 

март тази година Хриси 

взе участие в зрелищно-

то ревю на Suwen в Ис-

танбул.

Лидия Делгадо 
триумфира на 
Седмицата на 
модата в Мадрид 

Искрен Лозанов представи 
България в Милано
с произведението си „Ден и нощ“

При  небивал  успех 

бяха приети моделите 

на испанската дизайнер-

ка Лидия Делгадо, която 

представи модните си 

виждания  за  „пролет- 

лято” 2010 г. по време на 

50-ата юбилейна Седмица 

на модата в столицата на 

Български ят фина-

лист от Националната 

художествена академия 

Искрен Лозанов достойно 

представи страната ни на 

конкурса Triumph Inspiration 

Award 2009 в  Милано. Про-

изведението му „Ден и 

нощ”, което е инспирирано 

от гения в изкуството на 

XX век – Пабло Пикасо, бе 

класирано на второ място 

в онлайн надпреварата на 

конкурса.

Грандиозният финал 

се проведе по време на 

първия ден от Седмица-

та на модата в музея на 

дизайна Triennale di Milano. 

28 финалисти  представи-

ха своите вдъхновяващи 

модни творения в кон-

курса. Победител стана 

20-годишният Джеймс 

Нолан от Великобритания 

с впечатляващата си ин-

терпретация на „Одета 

и Одилия”. Като награда 

той получи 15 хил. евро и 

възможността моделът 

му да бъде адаптиран от 

професионалния дизай-

нерски екип на Triumph и 

пуснат като лимитирана 

серия през 2010 г. в под-

брани бутици на марката 

по цял свят. Второ място 

и наградата от 10 хил. 

евро грабна 28-годишната 

студентка от Австралия 

Катинка Пул с творението 

си „Пристанищен мираж”, 

а трета в надпреварата 

стана 24-годишната изра-

елка  Шани Елкин с произ-

ведението си „Йерусалим”, 

която спечели 5000 евро.

Звездното експертно 

жури, което имаше труд-

ната задача да избере най-

креативната и творческа 

интерпретация на тазго-

дишното мото на конкур-

са „Икони”, бе в състав  

двукратната носителка 

на „Оскар” Хилари Суонк, 

главната редакторка на 

„Вог”, Италия – Франка Со-

зани, световноизвестният 

модел Чи Чи, италианският 

моден фотограф Джовани 

Гастел, Вики Хасан – твор-

чески директор и един от 

основателите на Miss Sixty, 

и Ян Розенберг -  марке-

тинг директор на Triumph 

International. Журито  вни-

мателно оцени произведе-

нията на всички участници 

по шест критерия -  ино-

вативност и креативност 

в интерпретацията на ди-

зайнерската тема „Икони”; 

индивидуалност и уникал-

ност; концепция; естети-

чески качества; качество 

на дизайна и изпълнението; 

представяне в шоуто.

„Успехът е следствие 

от талант и упорита ра-

бота. Аз съм изключител-

но развълнувана да видя как 

тези две неща са съчетани 

в пламенните творения на 

младите студенти по мо-

ден дизайн – те определе-

но заслужават сцена като 

тази на Triumph Inspiration 

Award”, сподели зашеметя-

ващата Хилари Суонк.

Конкурсът Tr i umph 

Inspiration Award се про-

вежда за втора поредна 

година и е организиран 

от световния лидер в 

производството на бельо 

Triumph International. Той е 

предназначен за студен-

ти по моден дизайн от цял 

свят и целта му е да от-

крие най-вдъхновяващия 

дизайн на бельо.

Силвия Мадина

Испания-Мадрид. 

Модният пърфор-

манс се проведе в 

изложбената зала 

IFEMA's. Публика-

та оцени модели-

те на талантли-

вата дизайнерка 

като произведе-

ние на изкуство-

то, носещи в себе 

си и традицията 

на  испанската 

женственост в 

облеклото.

Снимки © Image.net

Снимка © Triumph 

Творението на Искрен 
Лозанов „Ден и нощ”
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Нотариуси от цялата 

страна съчетаха полезно-

то с приятното, като ед-

новременно със семинара, 

посветен на брачните дого-

вори, проведоха и първата 

нотариална спартакиада. 

Състезателите премериха 

сили в няколко дисци-

плини – футбол, волей-

бол, лека атлетика, 

плуване, тенис на маса 

и тенис на корт. Лиде-

ри сред футболистите 

станаха представи-

телите на Регионал-

на колегия от Велико 

Търново, следвани от 

сборния отбор на Плов-

див и Бургас, а бронзо-

вите медали отидоха 

при нотариусите от  

Варна. Голмайстор на 

турнира стана зам.-

шефът на Камарата 

За първи път  

в българската столица Кралство Саудитска Арабия  

отбелязва националния си празник, 

който беше на 23 септември.  

Посланикът на Кралството в Гърция,  

акредитиран и за България, Н.Пр. Салех Мохамед ал Гамди, даде 

прием на 28 септември в хотел „Шератон”.  

Присъстваха тримата заместници на министъра на външните 

работи - Марин Райков, Красимир Костов и Милен Люцканов, 

посланици, акредитирани в нашата страна, главният мюфтия 

Мустафа Алиш Хаджи и други гости

Първи прием на саудитския     
    посланик в нашата страна

Нотариусите – 
и бързи, и смели, и сръчни

Още една холивудска 
звезда реши да се врече 
във вечна вярностМариана Георгиева

Н.Пр. Салех Мохамед ал Гамди, 
Николай Филипов, бизнесмен, и Радион Попов, 
бъдещият посланик на България в Кралството 

Снимки Камен Влахов

Гасан Насър

Голмайстор на 
турнира стана 

зам.-шефът 
на Камарата 

Красимир 
Анадолиев

Специално за 
в. „Строител“ посланикът съобщи, 
че саудитска бизнес делегация 
ще посети България до края на 
годината.  
Тя  ще включва големи 
предприемачи, които имат интерес 
в областта на строителството и 
недвижимите имоти у нас

на нотариусите Красимир 

Анадолиев. Представите-

лите на морската сто-

лица обаче се реванши-

раха, като заеха челното 

място в състезанието 

по волейбол. Най-добри в 

плуването бяха Милена Ил-

чева и Светлин Мекушин-

ски, а сред тенисистите 

се отличиха Десислава  

Караджова и Нико-

лай Дюлгеров. 

Състезания-

та протекоха в 

духа на феърплея, 

с много хъс и же-

лание за победа. 

Това е първата, 

но не последна-

та спартакиада, 

обещаха си но-

т ари у с и т е . 

А м б и ц и и т е 

и м  с е г а  с а 

насочени към 

следващата 

международна 

спартакиада, 

където се на-

дяват на нови 

успехи.

Този път до олтара се пре-

страши да пристъпи Клеър 

Дейнс. Звездата от сериала 

„Тъй нареченият мой живот“ 

и филмите „Ромео и Жулиета” 

и „Терминатор 3” се омъжи във 

Франция, съобщи Контактмю-

зик. Актрисата сключи брак 

с британския актьор Хю Дан-

си, информира сп. „Лайф енд 

стайл”. На малката сватбе-

на церемония са присъствали 

само семействата на младо-

женците и близки приятели. 

Любовта между двамата се е 

зародила на снимачната пло-

щадка на филма „Evening” от 

2007 г. Техният годеж се слу-

чи две години по-късно – през 

февруари.


